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1. Context en doel van het onderzoek
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1. Context en doel van het onderzoek

Om een cultuur- en jeugdwerking te ontwikkelen, is het essentieel dat cultuur- en jeugdorganisaties over een aangepaste infrastructuur beschikken om hun

werking te ontplooien. Het Departement CJM stelt enerzijds infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking aan cultuur- en jeugdorganisaties

en biedt anderzijds via investeringssubsidies en energieleningen aan organisaties de mogelijkheid om hun infrastructuur te verbeteren of uit te breiden.

In deze heroverweging dienen zich met betrekking tot de eigen infrastructuur en de infrastructuursubsidies een aantal onderzoeksvragen rond mogelijke

besparingspistes aan:

Eigen infrastructuur

Onderzoeken en afwegen van het besparingspotentieel (alle verschuivingen van kosten in overweging nemend) versus de wenselijkheid, impact op de sector

en afstembaarheid met kerntaken Departement van:

- Het overdragen of verkopen van eigen infrastructuren;

- Het afsluiten van huurovereenkomsten met de gebruikers die nu gratis gebruik maken van de infrastructuur;

- Een beperking van de werken aan eigen infrastructuur tot ‘onderhoud’ (basisonderhoud en minimale projecten), d.w.z. geen nieuwe grootschalige bouw-

, verbouwings- of renovatieprojecten tenzij deze al begroot/gestart zijn.

Infrastructuursubsidies

Onderzoeken en afwegen van het besparingspotentieel (alle verschuivingen van kosten in overweging nemend) versus de wenselijkheid, impact op de sector

en afstembaarheid met kerntaken Departement van:

- Een beperking van de scope van de infrastructuursubsidies;

- Een vermindering van het subsidiepercentage;

- Optimalisatie interne werkcapaciteit.

Beleidscontext 
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1. Context en doel van het onderzoek

Centrale onderzoeksvragen

In het onderzoek stonden volgende 3 onderzoeksvragen centraal:

1. Welke zijn realistische besparings- en groeiscenario’s voor de eigen infrastructuur? 

2. Wat zijn realistische besparings- en groeiscenario’s voor de investeringssubsidies? 

3. Hoe ziet het infrastructuurbeleid eruit in vergelijkbare Europese lidstaten (benchmark)? 
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2. Eigen infrastructuur
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CJM budget voor eigen infrastructuur

Inleiding 

Het infrastructuurbudget binnen de CJM-begroting voor de eigen infrastructuur bedraagt voor 2021 14,5 MEUR. 

Met de investeringsmiddelen dienen volgende elementen gefinancierd te worden:

▪ De in de quickscans vastgestelde technische en bouwkundige gebreken;

▪ Het verbeteren van de energie-efficiëntie en verduurzamen van de gebouwen;

▪ Meer ingrijpende deel- en totaalrenovaties en gebouwuitbreidingen. 

Aanvullend is er in de periode 2021-2025 jaarlijks 9 MEUR voorzien voor de vastgelegde grote projecten:

Uitgavenposten eigen infrastructuur Bedrag per jaar  

Eigenaarsonderhoud (klein onderhoud + raamcontracten) 2,0 M Euro
Overgedragen provinciale gebouwen 3,5 M Euro
Investeringen in eigen infrastructuur (meerjarenplanning) 9,0 M Euro 

Vastgelegde grote projecten Bedrag 2021-2025 Bedrag per jaar  

Nieuw Kaai 23,5 M Euro 4,7 M Euro
KMSKA 11,6 M Euro 2,3 M Euro
Nieuw M HKA 10,0 M Euro 2,0 M Euro 

Bron: Departement CJM 
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Inleiding
Nood aan bijsturing  

Vandaag liggen de investeringsnoden boven de beschikbare investeringsmiddelen. De beschikbare investeringsmiddelen

laten weinig ruimte voor meer dan het uitvoeren van de strikt noodzakelijke herstellingen en kleine ingrepen.

Er is nood aan een bijsturing van het patrimonium en/of financieringsmechanismen om voldoende financiële

ruimte te creëren om de eigenaarsrol op een voorbeeldige manier te vervullen.

In dit kader worden in dit rapport drie beleidsopties (volledig behoud, afslanking, heroriëntering van het patrimonium )

besproken waarvoor telkens 4 sub-scenario’s worden doorgerekend (infrastructuurbudget -15%, -5%, +5%, +15%).
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Uitspraak over 

wenselijkheid scenario 

Budgettaire impact 

voor CJM

Budgettaire scenario’s   

Beleidsoptie 1 
Volledig behoud patrimonium 

Beleidsoptie 2 
Afslanking patrimonium

Beleidsoptie 3 
Heroriëntering patrimonium

-15 % -5% +5% +15% 

Impact? 

Wenselijkheid?

-15 % -5% +5% +15% -15 % -5% +5% +15% 
1

2

3

Impact? Impact? 

Wenselijkheid? Wenselijkheid?

Opbouw scenario’s

2.1 Opbouw scenario’s en bouwstenen beleidsopties
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Uitgaven 

Eventuele verschuiving 

uitgaven binnen CJM 

Inkomsten 

Opbrengsten uit overdracht 

patrimonium

Beleidsoptie 1 
Volledig behoud patrimonium 

Beleidsoptie 2 
Afslanking patrimonium

Eigenaarskosten onderhoud  

Beleidsoptie 3 
Heroriëntering patrimonium

Extra investeringssubsidies voor 

overgedragen infrastructuren

Investeringssubsidies voor 

overgedragen infrastructuren

Extra werkingssubsidies voor opvang 

huur  
Extra werkingssubsidies voor opvang 

huur  

Extra werkingssubsidies voor opvang 

huur  

Huuropbrengsten eigen infrastructuur  

Opbrengsten uit overdracht 

patrimonium

Eigenaarskosten onderhoud  Eigenaarskosten onderhoud  

Periodieke totaalrenovaties

1

2

3

Opbrengsten uit overdracht 

patrimonium

Huuropbrengsten eigen infrastructuur  

Extra investeringssubsidies voor 

overgedragen infrastructuren

Investeringen voor de verwerving van 

infrastructuren

Periodieke totaalrenovatiesPeriodieke totaalrenovaties

Kosten CJM projectopvolging

Huuropbrengsten eigen infrastructuur  

Investeringen voor de verwerving van 

infrastructuren

Investeringen voor de verwerving van 

infrastructuren

Kosten CJM projectopvolging Kosten CJM projectopvolging  

Bouwstenen beleidsopties

2.1 Opbouw scenario’s en bouwstenen beleidsopties
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Projectopvolging vanuit CJM

2.1 Opbouw scenario’s en bouwstenen beleidsopties

De kosten voor de projectopvolging vanuit CJM worden niet meegenomen in de 3 beleidsopties en doorrekening ervan.

Onderbouwing

▪ Een bijsturing van het patrimonium biedt geen uitzicht op mogelijke besparingen op de kosten voor het facilitair beheer.

▪ Het team is vandaag reeds relatief klein in verhouding tot de werkhoeveelheid: 5,65 FTE voor de opvolging van 412
lopende dossiers mbt. eigen infrastructuur.

▪ De investeringen in verschillende eventueel over te dragen infrastructuren werden de voorbije jaren reeds tot een
minimum herleid. De effectieve overdracht van deze infrastructuur zal resulteren in slechts een zeer beperkte
vermindering van de werkhoeveelheid voor de projectopvolging voor het bestaande patrimonium.

▪ Een eventuele afslanking of heroriëntering van het patrimonium zal in de transitieperiode hoogstwaarschijnlijk
bijkomende personeelscapaciteit vergen: voor de opvolging van de overdrachten van bestaande infrasturcturen, en de
verwerving en/of bouw en renovatie van nieuwe infrastructuren.

▪ Eventuele capaciteitswinst door een verminderde werkhoeveelheid, na afloop van de transitieperiode voor de afslanking
of heroriëntering van het patrimonium, dient ingezet te worden voor:

- Ondersteuning bij opmaak van voorbereidende studies en masterplannen voor het eigen patrimonium;

- Verdere kennisdeling met de cultuur- en jeugdsector mbt. infrastructuurvraagstukken.
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Periodieke totaalrenovaties

2.1 Opbouw scenario’s en bouwstenen beleidsopties

De kosten voor periodieke totaalrenovaties worden steeds meegenomen in de 3 beleidsopties en doorrekening ervan

Onderbouwing

▪ Het Departement CJM ondersteunt en versterkt met een beperkt patrimonium aan infrastructuren waarvoor het de

eigenaarsverplichtingen opneemt, cultuur- en jeugdwerkingen van uitzonderlijk Vlaams en/of internationaal strategisch

belang. Deze infrastructuur draagt bij aan de uitstraling van Vlaanderen, toeristische aantrekking van de regio en

economische ontwikkeling. Die rol opnemen noodzaakt kwaliteitsvolle en up to date infrastructuur.

▪ De Vlaamse Overheid moet met de eigen infrastructuur een voorbeeldrol binnen de cultuur- en jeugdsector opnemen.

De infrastructurele noden in de cultuur- en jeugdsector evolueren continu. Periodieke grootschalige bouw-, verbouwings-

of renovatieprojecten zijn noodzakelijk om de infrastructuur up to date te houden.

▪ Door het (tijdelijk) beperken van grootschalige bouw-, verbouwings- of renovatieprojecten worden belangrijke

investeringsnoden naar de toekomst verschoven. Eventuele besparingen op korte termijn leiden tot meerkosten op

langere termijn.
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Overzicht van de parameters 

2.2 Parameters doorrekening

A. Raming verkoopopbrengst over te dragen infrastructuur

B. Raming van de huuropbrengst patrimonium

C. Raming van de eigenaarskosten en provisie periodieke totaalrenovaties

D. Raming verschuiving naar investeringssubsidies

E. Raming verschuiving naar werkingssubsidies
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A. Raming verkoopopbrengst over te dragen infrastructuur: basishypotheses

2.2 Parameters doorrekening

Volgende basishypotheses worden aangenomen bij het ramen van de
verkoopopbrengst van de over te dragen infrastructuur:

1) Keuze waarderingsmethode *

- Investeringsmethode (DC-model): FeliXart Museum, Het Lijsternest, Het
Paviljoen, Jint, MuZee, Permeke Museum, Roger Raveel Museum, Z33,
Zinnema

- Residuele (grond)waarde: De Voerpoort, Het Veltmanhuis, Openbare
Bibliotheek

- Vergelijkingspunten: Kasteel Ter Rijst

De raming van de verkoopopbrengst is bepaald op basis van een high-level
waardering van de sites. Wij hebben gebruik gemaakt van alle informatie die
ons door CJM werd verstrekt. Wij hebben de aangeleverde data met
betrekking tot de sites niet geverifieerd en hebben ons gebaseerd op deze
informatie zonder onafhankelijke verificatie en wij drukken geen oordeel of
andere vorm van zekerheid uit over de juistheid, de getrouwheid en de
volledigheid ervan. De sites werden in het kader van deze opdracht niet
bezocht door Deloitte noch door Idea Consult.

* Definitie van de verschillende waarderingsmethodes en gedetailleerde parameters: zie appendix

2) Financiële hypothese

2.1 Investeringsmethode

Voor alle waarderingen volgens de investeringsmethode hebben we
uitgegaan van een sale & lease back met een termijn variërend tussen 9 en
18 jaar, een markconforme ERV en een CAPEX provisie tussen 2% en 5% in
functie van de staat van het gebouw.

2.2 Residuele grondwaarde

Voor de waarderingen gelegen te Voeren volgens de residuele grondwaarde
methode gaan we uit van marktconforme hard costs (1.300 €/m² voor
residentieel) en soft costs (11% erelonen) met een financieringskost van
2,2% en een ontwikkelingsmarge van 10%. Op basis van een net sale value
van 2.350 €/m² (obv. comparables) wordt de residuele grondwaarde
berekend.

2.3 Vergelijkingspunten

Voor de waardering van het Kasteel Ter Rijst worden vergelijkingspunten van
gelijkaardige assets gebruikt om de eenheidsprijs per m² te bepalen.
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A. Raming verkoopopbrengst over te dragen infrastructuur (1/2)

2.2 Parameters doorrekening

Gebouwoppervlakte

1.519 m²

2.100 m²

400 m²

570 m²

723 m²

1.000 m²

1.943 m²

809 m²

5.005 m²

350 m²

1.155 m²

1.810 m²

4.664 m²

2.947 m²

Erfgoedstatus Gebruikersgroep

Geen erfgoedstatuut Sociaal-cultureel volw assenw erk

Geen erfgoedstatuut Cultureel erfgoed

Beschermd monument Cultureel erfgoed

Geen erfgoedstatuut Sociaal-cultureel volw assenw erk

Geen erfgoedstatuut Sociaal-cultureel volw assenw erk

Geen erfgoedstatuut Jeugd

Beschermd monument Kunsten

Beschermd monument Kunsten

Beschermd monument Cultureel erfgoed

Geen erfgoedstatuut Sociaal-cultureel volw assenw erk

Inventaris bouw kundig erfgoed Cultureel erfgoed

Geen erfgoedstatuut Cultureel erfgoed

Geen erfgoedstatuut Kunsten

Geen erfgoedstatuut Sociaal-cultureel volw assenw erk

Site Gebouw naam Postcode Locatie Straat Huisnr.

1 De Voerpoort De Voerpoort en Podiumzaal 3790 Voeren Dorpsstraat 36

2 FeliXart Museum FeliXart Museum 1620 Drogenbos Kuikenstraat 6

3 Het Lijsternest Het Lijsternest Museum en Schrijversresidentie 8570 Anzegem Stijn Streuvelsstraat 25

4 Het Paviljoen Het Paviljoen 3790 Voeren Kw inten 5

5 Het Veltmanshuis Het Veltmanshuis 3790 Voeren Kw inten 3

6 Jint JINT 1000 Brussel Grétrystraat 26

7 KANTL KANTL 9000 Gent Koningstraat 18

8 Kasteel Ter rijst Kasteel Ter Rijst (deel CJM) 1670 Pepingen Terrest 2

9 MuZee MuZee en depot 8400 Oostende Amsterdamstraat 52 & 11

10 Openbare bibliotheek Voeren Berneauw eg 40 3790 Voeren Berneauw eg 40

11 Permeke Museum Permeke museum en beeldhouw atelier 8490 Jabbeke Gistelsteenw eg 341

12 Roger Raveel Museum Roger Raveel Museum en Conciërgegebouw 9870 Zulte Gildestraat / Machelendorp2 - 8 / 5

13 Z33 Z33 3500 Hasselt Zuivelmarkt 33

14 Zinnema Hoofdgebouw  en achterbouw  Zinnema 1070 Anderlecht Victor Rauterstraat / Veew eidestraat

Op basis van de eindnota ‘Scenario’s voor de cultuur- en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap’ (23 april 2021) werden 14 sites geïdentificeerd
waarvan de infrastructuur overgedragen zou kunnen worden. De totale BVO voor deze sites resulteert in 24.995 m².
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* Om een correcte raming te maken van de verkoopopbrengst van de blote eigendom dient men de periode waarvoor het vruchtgebruik wordt gevestigd in acht te nemen. Gezien er geen informatie beschikbaar is met 

betrekking tot deze periode is het niet mogelijk om een correcte inschatting te maken van de blote eigendom voor de sites Jint en KANTL en wordt de waarde van deze sites niet mee in rekening genomen in de verdere 

doorrekening in de beleidsopties en scenario’s. 

Site Gebouw naam Postcode Locatie Straat Huisnr.

1 De Voerpoort De Voerpoort en Podiumzaal 3790 Voeren Dorpsstraat 36

2 FeliXart Museum FeliXart Museum 1620 Drogenbos Kuikenstraat 6

3 Het Lijsternest Het Lijsternest Museum en Schrijversresidentie 8570 Anzegem Stijn Streuvelsstraat 25

4 Het Paviljoen Het Paviljoen 3790 Voeren Kw inten 5

5 Het Veltmanshuis Het Veltmanshuis 3790 Voeren Kw inten 3

6 Jint JINT 1000 Brussel Grétrystraat 26

7 KANTL KANTL 9000 Gent Koningstraat 18

8 Kasteel Ter rijst Kasteel Ter Rijst (deel CJM) 1670 Pepingen Terrest 2

9 MuZee MuZee en depot 8400 Oostende Amsterdamstraat 52 & 11

10 Openbare bibliotheek Voeren Berneauw eg 40 3790 Voeren Berneauw eg 40

11 Permeke Museum Permeke museum en beeldhouw atelier 8490 Jabbeke Gistelsteenw eg 341

12 Roger Raveel Museum Roger Raveel Museum en Conciërgegebouw 9870 Zulte Gildestraat / Machelendorp2 - 8 / 5

13 Z33 Z33 3500 Hasselt Zuivelmarkt 33

14 Zinnema Hoofdgebouw  en achterbouw  Zinnema 1070 Anderlecht Victor Rauterstraat / Veew eidestraat

Investeringsmethode 

(DC)

Residuele

grondwaarde
Vergelijkingspunten Venale waarde 

833.000€                          

2.037.000€                         

422.000€                            

467.000€                            

852.000€                          

4.635.000€                         

TBD

1.982.000€                       

5.933.000€                         

190.000€                          

1.128.000€                         

1.421.000€                         392.000€                          

TBC

3.611.000€                         

A. Raming verkoopopbrengst over te dragen infrastructuur (2/2)

2.2 Parameters doorrekening

833.000€                          

2.037.000€                         

422.000€                            

467.000€                            

852.000€                          

1.982.000€                       

5.933.000€                         

190.000€                          

1.128.000€                         

1.421.000€                         392.000€                          

5.544.000€                         

3.611.000€                         

TBD ifv. details blote eigendom 

TBD ifv. details blote eigendom 

*

*

De totale verkoopopbrengst van de over te dragen infrastructuur bedraagt 24.812.000 EUR (gedetailleerd overzicht per site in onderstaande tabel). We
veronderstellen in de verdere doorrekening dat 60% van de verkoopopbrengst ten goede komt van het Departement CJM na afroming van 40% van de
verkoopopbrengst naar de algemene middelen van de Vlaamse Overheid.
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Er wordt een reliëf ingevoerd op basis van de staat, functie en ligging van het gebouw ter bepaling van de raming van de huuropbrengsten van
het patrimonium. De huurprijs wordt uitgedrukt in een eenheidsprijs per m² en toegepast op de BVO van elk van de sites.

Er wordt verondersteld dat voor de infrastructuren waarvan de Vlaamse gemeenschap zelf de hoofdgebruiker is geen huur aangerekend wordt.
Het betreft volgende infrastructuren:

B. Raming van de huuropbrengst patrimonium (1/2)

2.2 Parameters doorrekening

Infrastructuren Gebruiker

Frans Masereel Centrum Vlaamse Gemeenschap (DAB)

Roger Raveel Museum Buitendienst Vlaamse Overheid

Kasteel van Gaasbeek Vlaamse Gemeenschap (DAB)

Het Lijsternest
Exploitatie door de Vlaamse Gemeenschap als buitendienst van de Vlaamse Overheid, maar inhoudelijk aangestuurd door het Letterenhuis 

voor het museumluik en Passa Porta voor de schrijversresidentie

Het Veltmanshuis Buitendienst Vlaamse Overheid 

De Voerpoort Buitendienst Vlaamse Overheid 

Podiumzaal Buitendienst Vlaamse Overheid 

Het Paviljoen Buitendienst Vlaamse Overheid 
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B. Raming van de huuropbrengst patrimonium (2/2) 

2.2 Parameters doorrekening

85 €/m²

80 €/m²

60 €/m²

65 €/m²

60 €/m²

70 €/m²

25 €/m²

60 €/m²

215 €/m²

80 €/m²

80 €/m²

65 €/m²

60 €/m²

75 €/m²

75 €/m²

85 €/m²

65 €/m²

85 €/m²

80 €/m²

60 €/m²

85 €/m²

80 €/m²

Kaaistudio’s

Beursschouwburg

Jeugdverblijf Hanenbos

Ancienne Belgique

MuZee

De Singel

Jint

Brakke Grond

FeliXart Museum

Jeugdcentrum Hoge Rielen

Kaaitheater

Z33

MHK A

KANTL

Kasteel Ter rijst

KMSKA                                            

Permeke Museum

Rosas

Vlaams Nederlands Huis

Vormingscentrum Destelheide

Zinnema

Openbare bibliotheek

850 000 €

302 320 €

21 000 €

253 500 €

2 760 000 €

147 000 €

565 575 €

55 680 €

258 000 €

713 680 €

154 720 €

126 295 €

48 540 €

1 950 000 €

270 000 €

389 300 €

75 075 €

604 350 €

62 400 €

1 060 620 €

396 440 €

235 760 €

Site Huurprijs, in EUR/m² Huurprijs, in EUR
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C. Raming van de eigenaarskosten en provisie periodieke totaalrenovaties

2.2 Parameters doorrekening

De eigenaarskosten worden geraamd op 60 €/m²/j voor infrastructuren zonder erfgoedstatuut en 75 €/m² voor infrastructuren
met erfgoedstatuut.

Er wordt een provisie aangenomen van 2.250 €/m² voor de totaalkost van de periodieke totaalrenovatie, gespreid over 30 jaar
resulterend in een provisie van 75 €/m²/j.
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D. Raming verschuiving naar investeringssubsidies

2.2 Parameters doorrekening

Om het verschuivende effect van de investeringssubsidies te
begroten, veronderstellen we dat volgende
werkingen/infrastructuren na overdracht wel in aanmerking komen
voor investeringssubsidies:

▪ FeliXart Museum
▪ Het Lijsternest
▪ KANTL
▪ MuZee
▪ Permeke Museum
▪ Roger Raveel Museum
▪ Z33
▪ Zinnema
▪ Jint

We veronderstellen dat volgende werkingen/infrastructuren na
overdracht niet in aanmerking komen voor investeringssubsidies:

▪ Kasteel Ter Rijst
▪ Voeren - Openbare bibliotheek
▪ Voeren - De Voerpoort
▪ Voeren - Het Paviljoen
▪ Voeren - Het Veltmanshuis

In het rekenmodel wordt aangenomen dat de verschuiving van de
investeringssubsidies 60% van de jaarlijkse recurrente
investeringen bedraagt (zijnde eigenaarskosten voor het
onderhoud en een provisie voor periodieke totaalrenovaties).

Men dient op te merken dat dit een overschatting van de totale
kost bedraagt die wordt doorgeschoven. Er wordt in deze aanpak
immers abstractie gemaakt van volgende elementen:

1. Het bestaan van maximumbedragen die subsidies plafonneren;

2. Sectorale prioriteiten voor investeringssubsidies, waardoor niet
alle werken subsidiabel zijn;

3. Het verschil tussen de jaarlijkse onderhoudskost vs.
investeringssubsidie om de X jaar.
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2.2 Parameters doorrekening

E. Raming verschuiving huurkosten naar werkingssubsidies

Assumptie

De huur die gevraagd wordt aan de werkingen voor het gebruik van de CJM infrastructuur wordt voor 75% gecompenseerd door

een verhoging van de werkingssubsidies

Onderbouwing

Er bestaat vandaag geen directe link tussen de infrastructuurkosten van de gesubsidieerde werkingen en de omvang van de

werkingssubsidies. De huidige praktijk in de cultuur- en jeugdsector laat aldus niet toe om de verschuiving naar de

werkingssubsidies gedetailleerd door te rekenen.

De gehanteerder aanname van 75% steunt op een aantal vergelijkingspunten van bestaande huursubsidiemechanismen in

Vlaanderen:

▪ AGION kent binnen het onderwijs huursubsidies toe: 70% van de huur voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) en
60% van de huur voor de andere onderwijsniveaus, centra voor leerlingenbegeleiding en internaten;

▪ De Vlaamse Huursubsidie in kader van de woninghuur voor mensen met een bescheiden inkomen bedraagt 75% van de
referentiehuurprijs (maximale huurprijs);

▪ Stad Gent geeft huursubsidies aan niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen. De omvang van de subsidie is
afhankelijk van het aantal aanvragers en het aantal repetities en voorstellingen dat een gezelschap tijdens het afgelopen
theaterseizoen heeft uitgevoerd.
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2.3 Doorrekening scenario’s 

Opzet rekenmodel (1/2)

Bij het opstellen van het rekenmodel worden volgende algemene
aannames genomen om de verschillende beleidsopties en groei-
/krimpscenario’s door te rekenen:

▪ Het rekenmoment is na overdracht van alle infrastructuur die
overgedragen moet worden (dus niet in tijd gespreid, geen rekening
met wanneer welke asset wordt afgestoten).

▪ De financiële doorrekening gebeurd op basis van volgende 3 posten:

1. Recurrente opbrengsten en investeringen: jaarlijkse opbrengsten
voor eigen infrastructuur en huurinkomsten enerzijds, jaarlijkse
investeringen voor eigenaarskosten van onderhoud en een provisie
periodieke totaalrenovatie anderzijds;

2. Eenmalige opbrengsten en investeringen: eenmalige opbrengsten in
de vorm van opbrengsten door het overdragen van de
infrastructuur enerzijds, eenmalige investeringen in de vorm van
verwerving van nieuwe infrastructuren anderzijds;

3. Verschuivingen van kosten (jaarlijks): het verschuivende effect van
de investeringssubsidies alsook de werkingssubsidies wordt mee in
rekening gebracht.

▪ Het budget voor de eigen infrastructuur van 2021 wordt als startpunt
14,5 M EUR voor recurrente kosten en 9 M EUR voor grote projecten
aangenomen.

Het rekenmodel beschouwt drie beleidsopties

1. Beleidsoptie 1 ‘Volledig behoud patrimonium’;

2. Beleidsoptie 2 ‘Afslanking patrimonium’;

3. Beleidsoptie 3 ‘Heroriëntering patrimonium’.

Voor elke van de beleidsopties worden 4 groei-/krimpscenario’s
beschouwd:

1. Een krimpscenario waarbij de jaarlijkse opbrengsten van de
werkingsmiddelen krimpen met -15%;

2. Een krimpscenario waarbij de jaarlijkse opbrengsten van de
werkingsmiddelen krimpen met -5%;

3. Een groeiscenario waarbij de jaarlijkse opbrengsten van de
werkingsmiddelen groeien met +5%;

4. Een groeiscenario waarbij de jaarlijkse opbrengsten van de
werkingsmiddelen groeien met +15%.
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2.3 Doorrekening scenario’s 

Opzet rekenmodel (2/2)

Onderstaand overzicht geeft een meer gedetailleerde uitleg weer per post die op
volgende pagina’s in de tabel behandeld worden:

1. Recurrente opbrengsten en investeringen:

1.1 Jaarlijkse opbrengsten

1.1.1 CJM budget eigen infrastructuur – recurrente kosten
14,5 MEUR vermeerderd of verminderd met respectievelijk -15%, -5%, +5% of
+15% in functie van de beleidsoptie.

1.1.2 CJM budget eigen infrastructuur – vastgelegde projecten
9.020.000 EUR

1.1.3 Huurinkomsten
De totale huurinkomsten van de behouden infrastructuur (excl. Roger Raveel
Museum, Kasteel van Gaasbeek, Het Lijsternest, Het Veltmanshuis, De
Voerpoort, Podiumzaal, Het Paviljoen en Openbare Bibliotheek) en de
huurinkomsten van eventuele te ontwikkelen nieuwe infrastructuur.

1.2 Jaarlijkse investeringen

1.2.1 Eigenaarskosten onderhoud
De eigenaarskosten voor de infrastructuur die behouden blijft en de
eigenaarskosten van eventuele te ontwikkelen nieuwe infrastructuur, met een
onderscheid tussen erfgoed en geen erfgoed.

1.2.2 Provisie periodieke totaalrenovaties
De provisie periodieke totaalrenovaties voor de infrastructuur die behouden
blijft en de provisie periodieke totaalrenovaties van eventuele te ontwikkelen
nieuwe infrastructuur, met een onderscheid tussen erfgoed en geen erfgoed.

2. Eenmalige opbrengsten en investeringen

2.1 Eenmalige opbrengsten

2.1.1 Opbrengsten overdracht infrastructuur CJM
60% van de totale som van de verkoopinkomsten van de infrastructuur.

2.2 Eenmalige investeringen

2.2.1 Verwerving van nieuwe infrastructuur
Het budget voor verwerving van nieuwe infrastructuur wordt (in beleidsoptie 3)
gelijk gesteld aan de totale opbrengsten uit de overdracht van infrastructuur
CJM.

2.2.2 Te ontwikkelen nieuwe infrastructuur
De te ontwikkelen nieuwe infrastructuur wordt bepaald door het budget voor
verwerving van nieuwe infrastructuur te delen door 2.780 €/m² voor aankoop
of nieuwbouw van nieuwe infrastructuur.

3. Verschuivingen van kosten (jaarlijks)

3.1 Verschuiving naar investeringssubsidies
60% van de provisie periodieke totaalrenovatie (75 €/m²) voor de subsidiabele
sites die overgedragen worden.

3.2 Verschuiving naar werkingssubsidies
75% van de totale huurinkomsten van de behouden infrastructuur (1.1.3).

4. Optelsom Recurrente opbrengsten en investeringen en verschuiving

Som van het saldo jaarlijkse inkomsten en uitgaven en de totale
verschuivingen.
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Beleidsoptie 1 ‘Volledig behoud patrimonium’

2.3 Doorrekening scenario’s  

Scenario groei/krimp

1 Recurrente opbrengsten en investeringen 

1.1 Jaarlijkse opbrensten

CJM budget eigen infrastructuur - recurrente kosten

CJM budget eigen infrastructuur - vastgelegde projecten 

Huurinkomsten

1.2 Jaarlijkse investeringen 

Eigenaarskosten onderhoud

Provisie periodieke totaalrenovaties

Saldo jaarlijkse inkomsten en uitgaven 

2 Eenmalige opbrengsten en investeringen

2.1 Eenmalige opbrengsten

Opbrengsten overdracht infrastructuur CJM

2.2 Eenmalige investeringen

Verwerving van nieuwe infrastructuren 

Te ontwikkelen nieuwe infrastructuren

Saldo eenmalige inkomsten en uitgaven

3 Verschuivingen (jaarlijks)

Verschuiving naar investeringssubsidies

Verschuiving naar werkingssubsidies

Totaal verschuivingen 

Optelsom Recurrente opbrengsten en investeringen en verschuiving

-15% -5% 5% 15%

32.645.255€                             34.095.255€                             35.545.255€                             36.995.255€                             

12.325.000€                             13.775.000€                             15.225.000€                             16.675.000€                             

9.020.000€                               9.020.000€                               9.020.000€                               9.020.000€                               

11.300.255€                             11.300.255€                             11.300.255€                             11.300.255€                             

-29.321.629€                           -29.321.629€                           -29.321.629€                           -29.321.629€                           

-13.031.835€                           -13.031.835€                           -13.031.835€                           -13.031.835€                           

-16.289.794€                           -16.289.794€                           -16.289.794€                           -16.289.794€                           

3.323.626€                               4.773.626€                               6.223.626€                               7.673.626€                               

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-8.475.191€                              -8.475.191€                              -8.475.191€                              -8.475.191€                              

-8.475.191€                              -8.475.191€                              -8.475.191€                              -8.475.191€                              

-5.151.565€                              -3.701.565€                              -2.251.565€                              -801.565€                                 

BELEIDSOPTIE 1

Volledig behoud patrimonium
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Beleidsoptie 1 ‘Volledig behoud patrimonium’ 

2.3 Doorrekening scenario’s

Budgettaire impact

▪ Voor elk van de 4 budgettaire scenario’s (-15% tot + 15%) resulteert
deze beleidsoptie in een budgettair tekort van -5 MEUR tot -800 KEUR

Haalbaarheid en wenselijkheid

Voordelen:

▪ Het heffen van huur in combinatie met een algemene budgetverhoging
beperkt het budgettaire tekort

▪ Het heffen van huur bij de gebruikers zorgt voor een gelijke
behandeling van werkingen die al dan niet een infrastructuur ter
beschikking hebben vanuit het Departement CJM

Nadelen:

▪ Deze beleidsoptie biedt onvoldoende oplossing voor de beperkte
budgettaire ruimte voor de belangrijke investeringsnoden

▪ Het behoud van een zeer heterogeen patrimonium voor zeer diverse
werkingen die niet allemaal van uitzonderlijk Vlaams en/of
internationaal strategisch belang zijn voor de Vlaamse Overheid.

▪ De extra huurkosten voor getroffen gebruikers wordt slechts ten dele –
voor 75% – gecompenseerd door extra werkingssubsidies. Deze

meerkosten voor de gebruikers kan de goede verderzetting van hun
werking sterk bemoeilijken.

▪ Het heffen van huur noodzaakt transparantie over de
berekeningsmethode voor de werkingssubsidies en de wijze waarop de
infrastructuurkosten van gesubsidieerde werkingen in rekening worden
gebracht.

Evaluatie impact en wenselijkheid 
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Beleidsoptie 2 ‘Afslanking patrimonium’

2.3 Doorrekening scenario’s 

Scenario groei/krimp

1 Recurrente opbrengsten en investeringen 

1.1 Jaarlijkse opbrensten

CJM budget eigen infrastructuur - recurrente kosten

CJM budget eigen infrastructuur - vastgelegde projecten 

Huurinkomsten

1.2 Jaarlijkse investeringen 

Eigenaarskosten onderhoud

Provisie periodieke totaalrenovaties

Saldo jaarlijkse inkomsten en uitgaven 

2 Eenmalige opbrengsten en investeringen

2.1 Eenmalige opbrengsten

Opbrengsten overdracht infrastructuur CJM

2.2 Eenmalige investeringen

Verwerving van nieuwe infrastructuren 

Te ontwikkelen nieuwe infrastructuren

Saldo eenmalige inkomsten en uitgaven

3 Verschuivingen (jaarlijks)

Verschuiving naar investeringssubsidies

Verschuiving naar werkingssubsidies

Totaal verschuivingen 

Optelsom Recurrente opbrengsten en investeringen en verschuiving

-15% -5% 5% 15%

30.947.845€                             32.397.845€                             33.847.845€                             35.297.845€                             

12.325.000€                             13.775.000€                             15.225.000€                             16.675.000€                             

9.020.000€                               9.020.000€                               9.020.000€                               9.020.000€                               

9.602.845€                               9.602.845€                               9.602.845€                               9.602.845€                               

-25.654.624€                           -25.654.624€                           -25.654.624€                           -25.654.624€                           

-11.402.055€                           -11.402.055€                           -11.402.055€                           -11.402.055€                           

-14.252.569€                           -14.252.569€                           -14.252.569€                           -14.252.569€                           

5.293.221€                               6.743.221€                               8.193.221€                               9.643.221€                               

14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             

14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             

-938.880€                                 -938.880€                                 -938.880€                                 -938.880€                                 

-7.202.134€                              -7.202.134€                              -7.202.134€                              -7.202.134€                              

-8.141.014€                              -8.141.014€                              -8.141.014€                              -8.141.014€                              

-2.847.793€                              -1.397.793€                              52.208€                                     1.502.208€                               

BELEIDSOPTIE 2

Afslanking patrimonium
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Beleidsoptie 2 ‘Afslanking patrimonium’

2.3 Doorrekening scenario’s 

Budgettaire impact

▪ Voor de 4 budgettaire scenario’s (-15% tot + 15%) resulteert deze

beleidsoptie in een budgettair tekort van -2,8 MEUR tot extra budgettaire

ruimte van + 1,5 MEUR

▪ De overdracht van infrastructuren levert een éénmalige inkomst van 14,9

MEUR op.

Haalbaarheid en wenselijkheid

Voordelen:

▪ Minder uitgebreid patrimonium van infrastructuren voor werkingen die van

uitzonderlijk Vlaams en/of internationaal strategisch belang zijn voor de VO

▪ Heffen van huur zorgt voor een gelijke behandeling van werkingen die al dan

niet een infrastructuur ter beschikking hebben vanuit het Departement CJM

▪ De eenmalige inkomsten en verruiming van de financiële middelen biedt

mogelijkheden om de investeringen in de eigen infrastructuur te vergroten. Dit

biedt mogelijkheden om de eigen infrastructuur in te zetten binnen de Vlaamse

cultuur- en jeugdsector voor:

▪ Integraal verduurzamen van de jeugd- en cultuurinfrastructuur

▪ Verhogen van het gedeeld gebruik van jeugd- en cultuurinfrastructuur

▪ Versterken van de rol van jeugd- en cultuurinfrastructuur als publieke

ontmoetingsruimte

▪ Faciliteren van de digitale transformatie van de cultuur- en jeugdsector

Nadelen:

▪ De extra huurkosten voor getroffen gebruikers worden slechts ten dele – voor

75% – gecompenseerd door extra werkingssubsidies. Deze meerkost voor de

gebruikers kan de goede verderzetting van hun werking sterk bemoeilijken. De

meerkost voor de gebruikers kan eventueel wel opgevangen worden door hen

(binnen een duidelijk afsprakenkader) toe te laten de infrastructuur onder te

verhuren aan andere cultuur- of jeugdwerkingen of voor (commerciële) events.

▪ Toekomstige investeringen in overgedragen infrastructuur zullen slechts tot

60% gesubsidieerd worden. Een slechts gedeeltelijke subsidiëring kan

gebruikers voor belangrijke financiële uitdagingen stellen om de infrastructuur

te onderhouden en up to date te houden.

▪ Het heffen van huur noodzaakt transparantie over de berekeningsmethode

voor de werkingssubsidies en de wijze waarop de infrastructuurkosten van

gesubsidieerde werkingen in rekening worden gebracht.

▪ Een afslanking van het patrimonium zal in de transitieperiode

hoogstwaarschijnlijk bijkomende personeelscapaciteit vergen binnen CJM voor

de opvolging van de overdrachten van bestaande infrasturcturen.

Evaluatie impact en wenselijkheid 
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Beleidsoptie 3 ‘Heroriëntering patrimonium’

2.3 Doorrekening scenario’s 

Scenario groei/krimp

1 Recurrente opbrengsten en investeringen 

1.1 Jaarlijkse opbrensten

CJM budget eigen infrastructuur - recurrente kosten

CJM budget eigen infrastructuur - vastgelegde projecten 

Huurinkomsten

1.2 Jaarlijkse investeringen 

Eigenaarskosten onderhoud

Provisie periodieke totaalrenovaties

Saldo jaarlijkse inkomsten en uitgaven 

2 Eenmalige opbrengsten en investeringen

2.1 Eenmalige opbrengsten

Opbrengsten overdracht infrastructuur CJM

2.2 Eenmalige investeringen

Verwerving van nieuwe infrastructuren 

Te ontwikkelen nieuwe infrastructuren

Saldo eenmalige inkomsten en uitgaven

3 Verschuivingen (jaarlijks)

Verschuiving naar investeringssubsidies

Verschuiving naar werkingssubsidies

Totaal verschuivingen 

Optelsom Recurrente opbrengsten en investeringen en verschuiving

-15% -5% 5% 15%

31.403.029€                             32.853.029€                             34.303.029€                             35.753.029€                             

12.325.000€                             13.775.000€                             15.225.000€                             16.675.000€                             

9.020.000€                               9.020.000€                               9.020.000€                               9.020.000€                               

10.058.029€                             10.058.029€                             10.058.029€                             10.058.029€                             

-26.377.563€                           -26.377.563€                           -26.377.563€                           -26.377.563€                           

-11.723.361€                           -11.723.361€                           -11.723.361€                           -11.723.361€                           

-14.654.202€                           -14.654.202€                           -14.654.202€                           -14.654.202€                           

5.025.466€                               6.475.466€                               7.925.466€                               9.375.466€                               

14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             

14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             14.887.200€                             

-14.887.200€                           -14.887.200€                           -14.887.200€                           -14.887.200€                           

-14.887.200€                           -14.887.200€                           -14.887.200€                           -14.887.200€                           

5.355 m² 5.355 m² 5.355 m² 5.355 m²

-€                                           -€                                           -€                                           -€                                           

-938.880€                                 -938.880€                                 -938.880€                                 -938.880€                                 

-7.543.522€                              -7.543.522€                              -7.543.522€                              -7.543.522€                              

-8.482.402€                              -8.482.402€                              -8.482.402€                              -8.482.402€                              

-3.456.936€                              -2.006.936€                              -556.936€                                 893.064€                                  

BELEIDSOPTIE 3

Heroriëntering patrimonium
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Beleidsoptie 3 ‘Heroriëntering patrimonium’

2.3 Doorrekening scenario’s 

Budgettaire impact

▪ Voor de 4 budgettaire scenario’s (-15% tot + 15%) resulteert deze

beleidsoptie in een budgettair tekort van -3,5 MEUR tot extra budgettaire

ruimte van + 890 KEUR

Haalbaarheid en wenselijkheid

Voordelen:

▪ Een minder uitgebreid patrimonium van infrastructuren voor werkingen die van

uitzonderlijk Vlaams en/of internationaal strategisch belang zijn voor de VO

▪ Het heffen van huur zorgt voor een gelijke behandeling van werkingen die al

dan niet een infrastructuur ter beschikking hebben vanuit het DCJM

▪ Een eventuele verruiming van de financiële middelen biedt beperkte

mogelijkheden om de investeringen in de eigen infrastructuur te vergroten

▪ De ruimte om reeds bestaande infrastructuren te verwerven of nieuwe

infrastructuren te realiseren vergroot de mogelijkheden om werkingen te

ondersteunen en te versterken die van uitzonderlijk Vlaams en/of

internationaal strategisch belang zijn voor de VO en de infrastructuur in te

zetten als instrument voor strategische sturing.

Nadelen:

▪ De extra huurkosten voor getroffen gebruikers worden slechts ten dele – voor

75% – gecompenseerd door extra werkingssubsidies. Deze meerkost voor de

gebruikers kan de goede verderzetting van hun werking sterk bemoeilijken. De

meerkost voor de gebruikers kan eventueel wel opgevangen worden door hen

(binnen een duidelijk afsprakenkader) toe te laten de infrastructuur onder te

verhuren aan andere cultuur- of jeugdwerkingen of voor (commerciële) events.

▪ Toekomstige investeringen in overgedragen infrastructuur zullen slechts tot

60% gesubsidieerd worden. Een slechts gedeeltelijke subsidiëring kan

gebruikers voor belangrijke financiële uitdagingen stellen om de infrastructuur

te onderhouden en up to date te houden.

▪ Het heffen van huur noodzaakt transparantie over de berekeningsmethode

voor de werkingssubsidies en de wijze waarop de infrastructuurkosten van

gesubsidieerde werkingen in rekening worden gebracht.

▪ Een heroriëntering van het patrimonium zal in de transitieperiode

hoogstwaarschijnlijk bijkomende personeelscapaciteit vergen binnen CJM voor

de opvolging van de overdrachten van bestaande infrasturcturen, en de

verwerving en/of bouw en renovatie van nieuwe infrastructuren.

Evaluatie impact en wenselijkheid 
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Eigen infrastructuur

2.5 Conclusies

Er is nood aan een bijsturing van het patrimonium en/of financieringsmechanismen om voldoende financiële ruimte te creëren om de eigenaarsrol 

op een voorbeeldige manier te vervullen. 

In ‘Beleidsoptie 2 – Afslanking patrimonium’ wordt de budgettaire ruimte voor het Departement CJM het sterkt verruimd door de combinatie van het 

overdragen van bepaalde infrastructuren en heffen van huur bij de gebruikers

Maar

Vandaag liggen de investeringsnoden boven de beschikbare investeringsmiddelen. De beschikbare investeringsmiddelen laten weinig ruimte voor meer dan 

het uitvoeren van de strikt noodzakelijke herstellingen en kleine ingrepen.  

Wanneer abstractie gemaakt wordt van de eenmalige inkomsten uit de overdracht, dan blijkt ook bij toepassing van ‘Beleidsoptie 2 – Afslanking 

patrimonium’ een algemene en structurele budgetverhoging nodig te zijn om aan de investeringsnoden te kunnen voldoen

De extra huurkosten voor getroffen gebruikers wordt slechts ten dele – voor 75% – gecompenseerd door extra werkingssubsidies. Deze meerkost voor de 

gebruikers kan de goede verderzetting van hun werking sterk bemoeilijken.
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3. Investeringssubsidies
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Inleiding
CJM budget voor investeringssubsidies (1)

▪ Het totale vastleggingsbedrag voor investeringssubsidies in 2017-2020 bedroeg 119 MEUR waarmee 220 projecten 
ondersteund werden:

▪ 23,3 MEUR voor 164 projecten ikv. sectorale prioriteiten (Energiezuiniger, Toegankelijker en Automatiseren 
theatertrekken)

▪ 11,7 MEUR voor 29 projecten Ad nominatim

▪ 6,8 MEUR voor 16 projecten voor infrastructuren overgedragen uit de provincie

▪ 15,4 MEUR voor 11 projecten Grote Culturele Infrastructuur (subsidielijn voor zowel cultuur- als jeugdinfrastructuur)

▪ Vandaag liggen de investeringsnoden reeds boven de beschikbare investeringsmiddelen.
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Inleiding
CJM budget voor investeringssubsidies (2)

Investeringssubsidies voor projecten ‘Sectorale Prioriteiten’ 

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 23 313 520

Gemiddeld jaarbudget 2017-2020 5 828 380

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 164

Gemiddeld aantal  dossiers per jaar 41

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 142 156

-15% -5% 5% 15%

Jaarbudget 4 954 123 5 536 961 6 119 799 6 702 637

Impact op jaarbudget -874 257 -291 419 291 419 874 257

Aantal projecten per jaar mogelijk binnen budget  35 39 43 47

Impact op het aantal projecten per jaar -6 -2 2 6

Investeringssubsidies voor projecten 'Ad nominatim' 

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 11 684 989

Gemiddeld jaarbudget 2017-2020 2 921 247

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 29

Gemiddeld aantal  dossiers per jaar 7

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 402 931

-15% -5% 5% 15%

Jaarbudget 2 483 060 2 775 185 3 067 309 3 359 434

Impact op jaarbudget -438 187 -146 062 146 062 438 187

Aantal projecten per jaar mogelijk binnen budget 6 7 8 8

Impact op het aantal projecten per jaar -1 0 0 1
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Inleiding
CJM budget voor investeringssubsidies (3)

Investeringssubsidies voor projecten 'Grote culturele infrastructuur'  

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 15 425 000

Gemiddeld jaarbudget 2017-2020 3 856 250

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 11

Gemiddeld aantal  dossiers per jaar 3

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 1 402 273

-15% -5% 5% 15%

Jaarbudget 3 277 813 3 663 438 4 049 063 4 434 688

Impact op jaarbudget -578 438 -192 813 192 813 578 438

Aantal projecten per jaar mogelijk binnen budget 2 3 3 3

Impact op het aantal projecten per jaar 0 0 0 0

Investeringssubsidies voor projecten 'Infrastructuren overgedragen uit de provincie' 

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 6 789 600

Gemiddeld jaarbudget 2017-2020 1 697 400

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 16

Gemiddeld aantal  dossiers per jaar 4

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 424 350

-15% -5% 5% 15%

Jaarbudget 1 442 790 1612530 1782270 1952010

Impact op jaarbudget -254 610 -84 870 84 870 254 610

Aantal projecten per jaar mogelijk binnen budget 3 4 4 5

Impact op het aantal projecten per jaar -1 0 0 1
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Inleiding
Nood aan bijsturing 

Er is nood aan een bijsturing van het subsidiesysteem om gericht de grootste investeringsnoden in te kunnen vullen 

▪ Een daling van de middelen met 5 tot 15% zou de bestaande budgettaire tekorten verder vergroten

▪ Een verhoging van de middelen met 5 tot 15% zou de financiële ruimte weliswaar vergroten, maar nog steeds onvoldoende om de 

belangrijke investeringsnoden in te vullen 

In dit kader worden in dit rapport drie beleidsopties (optimalisering interne werkcapaciteit, verlaging subsidiegraad en beperking 

toepassingsgebied) besproken waarvoor telkens 4 sub-scenario’s worden doorgerekend (infrastructuurbudget -15%, -5%, +5%, +15%). 
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Uitspraak over 

wenselijkheid scenario 

Budgettaire impact 

Budgettaire scenario’s   

Beleidsoptie 1 
Optimalisering interne werkcapaciteit 

Beleidsoptie
Verlaging subsidiepercentage

Beleidsoptie 3
Beperking toepassingsgebied

-15 % -5% +5% +15% 

Impact? 

Wenselijkheid?

-15 % -5% +5% +15% -15 % -5% +5% +15% 
1

2

3

Impact? Impact? 

Wenselijkheid? Wenselijkheid?

3.1 Opbouw scenario’s en bouwstenen beleidsopties
Bouwstenen beleidsopties
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Vandaag staan 3,19 FTE in voor de opvolging en goedkeuring van de 
subsidiedossiers 

De opvolgingssystemen kunnen geoptimaliseerd worden met winsten inzake 
werkcapaciteit door oa.:

▪ administratieve vereenvoudiging van de aanvraagprocedure

▪ automatisering van controle

▪ steekproefsgewijze controle van kleine dossiers

Haalbaarheid en wenselijkheid

Vanuit een evaluatie van de wenselijkheid, impact op de sector en 
afstembaarheid met kerntaken van het Departement lijkt een inkrimping 
van het team echter niet aangewezen:

▪ De mogelijke financiële winsten bij verdere inkrimping van het team zijn 
zeer beperkt 

▪ Het team is vandaag reeds relatief klein in verhouding tot het 
takenpakket. Een inkrimping maakt het team kwetsbaar en bedreigt de 
goede dienstverlening in kader van subsidieaanvragen

▪ De mogelijke capaciteitswinsten worden best ingezet voor:

▪ Toeleiding en begeleiding van de actoren naar de ‘Energielening 
cultuur en Jeugd’. Dit instrument biedt een financieel 
hefboomeffect op langere termijn door een structurele verlaging 
van de energiekosten 

▪ Sterker inzetten op kennisopbouw en -deling binnen de jeugd- en 
cultuursector voor infrastructurele vraagstukken

Evaluatie impact en wenselijkheid 

3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 1 ‘Optimalisering interne werkcapaciteit’ 
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3.2 Doorrekening scenario’s 
Beleidsoptie 2 ‘Verlaging subsidiegraad’

Totaal vastleggingsbedrag SP 2017-2020 23 313 520

Gemiddeld vastleggingsbedrag SP per jaar 5 828 380

Aantal dossiers SP met vastlegging 2017-2020 164

Gemiddeld aantal dossiers SP met vastlegging per jaar 41

Gemiddeld vastleggingsbedrag SP per dossier 142 156

-15% -5% 5% 15%

Inkomsten 

Jaarbudget voor vastleggingen 4 954 123 5 536 961 6 119 799 6 702 637

Uitgaven

Gemiddeld vastleggingsbedrag  aan 50% subsidiegraad 118 463 118 463 118 463 118 463

Gemiddeld aantal dossiers met vastleggingen per jaar 41 41 41 41

Totaal uitgaven voor vastleggingen 4 856 983 4 856 983 4 856 983 4 856 983

Saldo Inkomsten - uitgaven 97 140 679 978 1 262 816 1 845 654

Aanname

Verlaging van het maximale subsidiepercentage tot 50% voor de ‘Sectorale prioriteiten’ voor alle aanvragers

Budgettaire impact   
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3.2 Doorrekening scenario’s 
Beleidsoptie 2 ‘Verlaging subsidiegraad’

Aanname

Verlaging van het maximale subsidiepercentage van 60% tot 50% voor de ‘Grote culturele infrastructuur’ voor alle aanvragers. 
We veronderstellen hierbij dat het subsidiepercentage voor de ‘Grote culturele infrastructuur’ vandaag gemiddeld 60% bedraagt.

Budgettaire impact   

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 15 425 000

Gemiddeld vastleggingsbedrag per jaar 3 856 250

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 11

Gemiddeld aantal dossiers met vastlegging per jaar 2,8

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 1 402 273

-15% -5% 5% 15%

Inkomsten 

Jaarbudget voor vastleggingen 4 954 123 5 536 961 6 119 799 6 702 637

Uitgaven

Gemiddeld vastleggingsbedrag  aan 50% subsidiegraad 1 168 561 1 168 561 1 168 561 1 168 561

Gemiddeld aantal dossiers met vastleggingen per jaar 2,8 2,8 2,8 2,8

Totaal uitgaven voor vastleggingen 3 213 542 3 213 542 3 213 542 3 213 542

Saldo Inkomsten - uitgaven 1 740 581 2 323 419 2 906 257 3 489 095
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Budgettaire impact

Voor de investeringssubsidies ‘Sectorale Prioriteiten’:

▪ Een verlaging van de subsidiegraad van 60 tot 50% - verder bouwend

op de cijfers van 2017-2020 – resulteert in een jaarlijkse extra

budgettaire ruimte van:

▪ + 1,7 MEUR bij een budgetverlaging van -15%

▪ + 3,5 MEUR bij een budgetverhoging van +15%

Voor de investeringssubsidies ‘Grote culturele infrastructuur’:

▪ Een verlaging van de subsidiegraad van 60 tot 50% - verder bouwend

op de cijfers van 2017-2020 – resulteert in een jaarlijkse extra

budgettaire ruimte van:

▪ + 1,1 MEUR bij een budgetverlaging van -15%

▪ + 2,85 M EUR bij een budgetverhoging van +15%

Voor het Ad Nominatim subsidiemechanismen kon bij gebrek aan
gedetailleerd cijfermateriaal de budgettaire impact van een verminderde
subsidiegraad niet doorgerekend worden.

Haalbaarheid en wenselijkheid

Voordelen:

▪ De extra budgettaire ruimte biedt ruimte om:

▪ meer organisaties te ondersteunen ikv. de ‘Sectorale prioriteiten’: 
in de periode 2017-2020 ontvingen slechts 164 van de 251 
aanvragers een subsidie ikv. de sectorale prioriteiten waarbij 
slechts 23,3 van de 36,4 M EUR gevraagde subsidies werden 
toegekend.

▪ meer projecten voor Grote Culturele Infrastructuur te 
ondersteunen.

▪ subsidies te geven voor studies en omkadering: scans en audits 
in relatie tot verschillende randvoorwaarden, professionele 
begeleiding van bouwheren, Opmaak masterplannen

Nadelen:

Een verlaging van de subsidiegraad van 60% tot 50% is niet evident voor

de getroffen werkingen in sectoren gekenmerkt door de combinatie van

belangrijke infrastructurele noden én beperkte financiële middelen

Evaluatie impact en wenselijkheid 

3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 2 ‘Verlaging subsidiegraad’ 
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3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 3 ‘Beperking toepassingsgebied’

Aanname 

Investeringssubsidies sectorale prioriteiten

▪ Koppeling van het toepassingsgebied aan de erkenning en terminologie binnen de respectieve sectorale decreten (Kunstendecreet, 
Cultureel-Erfgoeddecreet, e.a.). Een op basis van deze decreten structureel erkende en gesubsidieerde organisatie is per definitie 
‘bovenlokaal’ of ruimer

Ad nominatim en Grote culturele infrastructuur 

▪ Beide subsidiemechanismen gericht inzetten voor ‘Strategisch belangrijke cultuur- en jeugdinfrastructuur’:

Het betreft infrastructuur van structureel gesubsidieerde organisaties met een werking in Vlaanderen en/of Brussel, gericht op de hele 
Vlaamse Gemeenschap of ruimer. Het betreffen strategisch belangrijke organisaties incl. infrastructuren met Vlaamse en/of 
internationale meerwaarde en uitstraling

In de doorrekening veronderstellen we dat bij een aanpassing van het toepassingsgebied 25% van de huidige aanvragers niet langer in
aanmerking zou komen voor subsidies. Deze aanname is een eerste inschatting op basis van een snelle screening van alle
subsidiebegunstigden. Verder onderzoek met een nauwgezette toetsing van alle subsidiebegunstigden aan de criteria van ‘structureel erkende
en gesubsidieerde organisatie’ is noodzakelijk om dit percentage te kunnen verfijnen.
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Budgettaire impact

Een beperking van het toepassingsgebied – waarbij 25% niet meer in 
aanmerking komen - leidt tot extra budgettaire ruimte:

▪ Projecten ‘Sectorale prioriteiten’: +1,3 MEUR tot +3,1 MEUR bij 
budgetverandering van -15% tot +15%

▪ Projecten ‘Ad nominatim’: +200 kEUR tot +1,2 MEUR bij 
budgetverandering van -15% tot +15%

▪ Projecten ‘Grote culturele infrastructuur: +400 kEUR tot + 1,5 MEUR bij 
budgetverandering van -15% tot +15% 

Haalbaarheid en wenselijkheid

Voordelen:

▪ Een strengere afbakening van het toepassingsgebied biedt mogelijkheid 
om de subsidies meer strategisch gericht in te zetten

▪ De extra budgettaire ruimte biedt – bij behoud van het huidige aantal 
subsidiedossiers per jaar- ruimte om:

▪ De subsidiegraad te verhogen

▪ De subsidiale werken te verruimen, oa. voor scans en audits in 
relatie tot verschillende randvoorwaarden, professionele 
begeleiding van bouwheren, Opmaak masterplannen

Nadelen:

▪ Door een sterkere afbakening zullen heel wat werkingen uit de boot

vallen voor wie de investeringssubsidies noodzakelijk zijn om

infrastructuurprojecten te realiseren

Evaluatie impact en wenselijkheid 

3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 3 ‘Beperking toepassingsgebied’
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3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 3 ‘Beperking toepassingsgebied’

Beperking toepassingsgebied Investeringssubsidies voor projecten 'Sectorale prioriteiten'  

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 23 313 520

Gemiddeld vastleggingsbedrag per jaar 5 828 380

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 164

Gemiddeld aantal dossiers met vastlegging per jaar 41

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 142 156

-15% -5% 5% 15%

Inkomsten 

Jaarbudget voor vastleggingen 4 954 123 5 536 961 6 119 799 6 702 637

Uitgaven

Aantal dossiers per jaar wanneer 25% buiten toepassingsgebied 118 463 118 463 118 463 118 463

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 31 31 31 31

Totaal uitgaven voor vastleggingen 3 642 738 3 642 738 3 642 738 3 642 738

Saldo Inkomsten - uitgaven 1 311 386 1 894 224 2 477 062 3 059 900
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3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 3 ‘Beperking toepassingsgebied’

Beperking toepassingsgebied Investeringssubsidies voor projecten 'Ad nominatim'  

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 84 834 295

Gemiddeld jaarbudget 2017-2020 2 921 247

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 29

Gemiddeld aantal  dossiers per jaar 7

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 402 931

-15% -5% 5% 15%

Inkomsten 

Jaarbudget voor vastleggingen 2 483 060 2 775 185 3 067 309 3 359 434

Uitgaven

Aantal dossiers per jaar wanneer 25% buiten toepassingsgebied 5 5 5 5

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 402 931 402 931 402 931 402 931

Totaal uitgaven voor vastleggingen 2 190 935 2 190 935 2 190 935 2 190 935

Saldo Inkomsten - uitgaven 292 125 584 249 876 374 1 168 499
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3.2 Doorrekening scenario’s
Beleidsoptie 3 ‘Beperking toepassingsgebied’

Beperking toepassingsgebied Investeringssubsidies voor projecten 'Grote culturele infrastructuur'  

Totaal vastleggingsbedrag 2017-2020 15 425 000

Gemiddeld jaarbudget 2017-2020 3 856 250

Aantal dossiers met vastlegging 2017-2020 11

Gemiddeld aantal  dossiers per jaar 3

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 1 402 273

-15% -5% 5% 15%

Inkomsten 

Jaarbudget voor vastleggingen 3 277 813 3 663 438 4 049 063 4 434 688

Uitgaven

Aantal dossiers per jaar wanneer 25% buiten toepassingsgebied 2,1 2,1 2,1 2,1

Gemiddeld vastleggingsbedrag per dossier 1 402 273 1 402 273 1 402 273 1 402 273

Totaal uitgaven voor vastleggingen 2 892 188 2 892 188 2 892 188 2 892 188

Saldo Inkomsten - uitgaven 385 625 771 250 1 156 875 1 542 500
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Vandaag liggen de investeringsnoden boven de beschikbare subsidiemiddelen. Een verhoging van de middelen met 5 tot 15% zou de 

financiële ruimte weliswaar vergroten, maar nog steeds onvoldoende om de belangrijke investeringsnoden in te vullen.

Er is nood aan een bijsturing van het subsidiesysteem om gericht de grootste investeringsnoden in te kunnen vullen 

Op basis van de analyse blijkt: 

▪ Een optimalisering van de opvolgingssystemen (beleidsoptie 1) biedt weinig tot geen ruimte voor financiële winsten

▪ Een verlaging van de subsidiegraad (beleidsoptie 2) biedt ruimte om meer organisaties te ondersteunen of de waaier aan subsidiale
werken te verruimen. Een verlaging van de subsidiegraad is echter niet evident voor de getroffen werkingen in sectoren gekenmerkt door de 
combinatie van belangrijke infrastructurele noden én beperkte financiële middelen 

▪ Een beperking van het toepassingsgebied (beleidsoptie 3) lijkt de meest aangewezen piste:
▪ Een strengere afbakening van het toepassingsgebied biedt de mogelijkheid om de subsidies meer strategisch gericht  in te zetten 
▪ Echter, door een sterkere afbakening zullen heel wat werkingen uit de boot vallen voor wie de investeringssubsidies noodzakelijk zijn 

om infrastructuurprojecten te realiseren

3.3 Conclusies 
Investeringssubsidies
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4. Benchmarkonderzoek
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Inleiding 
Selectie cases

Voor de analyse van het infrastructuurbeleid in andere Europese lidstaten en de lessen hieruit voor Vlaanderen werden 5 Europese regio’s geselecteerd. Er werd gestart met 
een quickscan op hoofdlijnen van Europese praktijken en vervolgens werden in overleg met de opdrachtgever 5 regio’s geselecteerd op basis van;

▪ geografische en beleidsmatige diversiteit

▪ beschikbaarheid bronnenmateriaal

▪ eerste inschatting van mogelijke leereffecten voor Vlaanderen

Volgende 5 cases werden geselecteerd:

1. Nederland

Nederland als case was een suggestie van het CJM door haar vooruitstrevend beleid op het vlak van de culturele infrastructuur en in het bijzonder het innen van 
huurinkomsten voor haar eigen patrimonium.

2. Engeland (Verenigd Koninkrijk)

Engeland werd gekozen omwille van de gelaagdheid van de culturele infrastructuur met veel verschillende eigenaars, gaande van privé initiatieven tot grootschalige 
liefdadigheidsinstellingen.

3. Catalonië (Spanje)

Spanje is een land met een enorm cultureel patrimonium, waar er veel in eigendom is van de overheid, maar waar er ook een strikte scheiding is tussen het culturele 
beleid van de federale regering in Madrid, en dat van de autonome regio’s. Deze complexe dynamiek tussen eigendom, beheer en subsidiëring op nationaal en 
regionaal vlak is relevant voor een Vlaamse context.

4. Denemarken

Naast een land te zijn met een bevolkingsgrootte dat vergelijkbaar is met Vlaanderen, is Denemarken ook een boeiende keuze als voorbeeld van de zogenoemde 
“Nordic Cultural Policies”.

5. Frankrijk

Frankrijk werd aanvankelijk gekozen voor haar reputatie als een erg centralistisch land. Dit beeld moet enigszins genuanceerd worden, zoals zal blijken uit 
onderstaande case studie.
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De benchmarkanalyse steunde op desk research (analyse van diverse beleidsdocumenten, rapporten van denktanken, jaarverslagen van publieke en private
culturele instellingen, etc.) en omvatte 3 luiken:

Bevoegdheidsverdeling culturele infrastructuur

• Definiëren van de belangrijkste onderscheidende parameters voor een infrastructuurbeleid, met name de bevoegdheidsverdeling inzake eigendom,
beheer en financiering;

• Onderzoeken hoe de vijf bovenvermelde regio’s de bevoegdheidsverdeling inzake eigendom, beheer en financiering invullen met oplijsting van de
betrokken actoren, hun functies en verantwoordelijkheden.

Toegepaste beheer- en financieringsmechanismen

• Selectie van een aantal infrastructuren per besproken Europees land / regio, om relevante beheer – en financieringsmechanismen in verband
met culturele infrastructuur uit te diepen;

• Onderzoeken hoe deze specifieke beheer – en financieringsmechanismen deel uitmaken van de unieke context van het Europese land / regio

• Verkenning van de sterke en zwakke punten van deze praktijken.

Lessen voor Vlaanderen

• Distilleren van de belangrijkste lessen voor Vlaanderen uit de benchmarkanalyse

Inleiding 
Aanpak benchmarkanalyse
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4.1 Bevoegdheidsverdeling culturele infrastructuur
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Inleiding

4.1.1 Nederland  

• Het publieke beleid in Nederland inzake cultuur wordt gevoerd op drie niveaus: de Rijksoverheid – specifiek het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap -, de

provinciale overheden, en tot slot, de gemeentelijke overheden;

• De Rijksoverheid is een belangrijke culturele actor in Nederland, in het uitzetten van de beleidslijnen van de zittende regering, het uitvaardigen van culturele wetgeving,

en het toekennen van subsidies aan culturele organisaties. Echter, wat betreft financiële bijdragen aan, en invloed op, het lokale culturele veld, zijn de gemeentelijke

overheden veruit de belangrijkste spelers.

• Naast de publieke actoren is er ook nog de private sector die een sterke rol speelt in het culturele veld in Nederland, in de vorm van stichtingen, culturele instellingen,

fondsen en private subsidiestromen of financiële ondersteuning.

• Deze verdeling tussen enerzijds de rijksoverheid en de lokale autoriteiten, en anderzijds de particuliere sector, zien we ook terug bij het beheer van culturele infrastructuur

in Nederland: Zo heeft de Rijksoverheid een uitgebreide portefeuille van patrimonium dat via het Rijksvastgoedbedrijf wordt verhuurd aan lokale autoriteiten en

particuliere organisaties. Verder ondersteunt de Rijksoverheid de cultuursector in het dragen van huisvesting – en onderhoudskosten via steunmaatregelen zoals de

Erfgoedwet en de Basisinfrastructuur. Tot slot heeft het de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van nationale monumenten en instituten, evenals collecties van

nationale waarde, en de gebouwen waar deze gehuisvest worden;

• Op een vergelijkbare manier staan de provinciale overheden in voor het onderhoud van collecties van regionale waarden, en hun gebouwen;

• De gemeentelijke overheden, als belangrijkste publieke actor in het lokale cultuurveld, hebben als verantwoordelijkheid de voorziening van een lokaal cultureel aanbod,

inclusief de accommodatie en onderhoud van de culturele infrastructuur;

• Tot slot is een aanzienlijk deel van de Nederlandse culturele infrastructuur in handen van – en beheerd door – particuliere instellingen en stichtingen, als gevolg van een

verregaande verfondsing en verzelfstandiging, gedreven door een wetgeving dat als doelstelling heeft de staat zo veel mogelijk uit het inhoudelijke aspect van cultuur en

de kunsten te houden.
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Wie is eigenaar van wat?

4.1.1 Nederland 

Actor Werking Voorbeeld(en)

Rijksoverheid De Rijksoverheid is in het bezit van een uitgebreid, gevarieerd en historisch 
gegroeid patrimonium, bestaande uit paleizen, musea, bibliotheken, archieven, 
etc., maar ook monumenten en collecties van nationale waarde, zoals die beheerd 
door de Rijksmusea. Zo waren in 2021 de collecties van de erkende 
basisinfrastructuur musea voor 62% in het bezit van het Rijk en voor 22% van de 
museumorganisatie zelf.

De nationale collectie en het de infrastructuur van het 
Rijksmuseum van Amsterdam zijn eigendom van de 
Rijksoverheid, evenals het Mauritshuis en Binnenhof in Den 
Haag, rijksmonumenten, etc.

Regionale autoriteiten 
(Provincies)

De provinciale overheden zijn eigenaar van collecties van regionale waarde, maar 
zijn volgens de Erfgoedmonitor telkens de kleinste aandeelhouder van elke 
museale collectie.

Lokale autoriteiten (Gemeenten)
Lokale infrastructuur, zoals gemeentelijke musea, theaters en jeugdgebouwen;
In totaal in het bezit van 36.000 accommodaties (culturele en 
multifunctionele panden).

Het gebouw waarin het Stedelijk Museum van Amsterdam is 
gevestigd, is eigendom van de gemeente Amsterdam, en 
wordt verhuurd aan de museale stichting. Deze werking is 
ook het geval voor talloze andere culturele instellingen, 
waarbij de gemeente eigendom is van het gebouw en de 
stichting het beheer op zich neemt, zoals bv. De Nationale 
Schouwburg en het Filmhuis in Den Haag.

Particuliere organisaties 
en stichtingen

Culturele infrastructuur zoals private bibliotheken, musea, muziekvenues, etc. Als 
een indicator van het belang van particuliere actoren in de Nederlandse 
cultuursector gaf de Erfoedmonitor aan dat in 2021 66% van de museumcollecties 
in Nederland in het bezit van de museumorganisaties zelf was.

Voorbeelden van een privé-instelling die ook het gebouw in 
bezit heeft, zijn Museum Voorlinden in Wassenaar, 
en Museum De Pont in Tilburg. Dit zijn vaak organisaties die 
kunnen rekenen op aanzienlijke private financiering.
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Wie beheert wat?

4.1.1 Nederland 

Actor Werking Voorbeeld(en)

Rijksvastgoedbedrijf Het rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onder andere
verantwoordelijk Het rijksvastgoedbedrijf is onder andere verantwoordelijk voor het privaatrechtelijk
beheer van rijksvastgoed, inclusief het verpachten en verkopen van gebouwen en sites aan overheden
en derde partijen. Het uitgangspunt is hierbij dat het Rijk enkel vastgoed in bezit wil hebben als dit
nodig is voor de taken van de Rijksoverheid. Indien dit niet het geval is, mag het verkocht worden,
waarbij eerst provincies en gemeenten geraadpleegd worden, vooraleer het publiekelijk wordt verkocht.
Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tussen vastgoed met of zonder een
monumentenstatus, aangezien de huidige wet- en regelgeving voldoende garantie zou bieden voor een
goed beheer en onderhoud van het gebouw in kwestie.
In 2021 werd aan ruim €42 miljoen vastgoed verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf.
Het grootste aandeel van inkomsten voor het Rijksvastgoedbedrijf komt echter niet uit de verkoop van
vastgoed, maar uit het verhuren ervan. Voor 2021 had het rijksvastgoedbedrijf een omzet van
ongeveer €860 miljoen voor het ingebruikgeving van het vastgoed.
Het rijksvastgoedbedrijf beheerde in 2020 11,7 miljoen vierkante meter gebouwen en 82.615 hectare
grond. Het onderhouden en renoveren van dit vastgoed is de verantwoordelijkheid van het
rijksvastgoedbedrijf, tenzij anders overeengekomen met de huurpartner, zoals vb. De overeenkomst in
2017 tussen rijksvastgoedbedrijf en Stichting Rijksmuseum Amsterdam, waarbij deze laatste de risico's
en onderhoud overnam in verband met beheer.

De gebouwen van de Rijksmusea zijn eigendom
van de Rijksoverheid en worden aldus
privaatrechtelijk beheerd door het
rijksvastgoedbedrijf, die ook instaan voor hun
onderhoud en renovaties. Zo werd in 2013 een
grootschalig renovatieproject aan het
rijksmuseum Amsterdam afgerond, onder
leiding van de toenmalige rijksgebouwendienst
(nu onderdeel van het rijksvastgoedbedrijf).

Lokale autoriteiten
(Gemeenten)

Het gebeurt dat gemeentebesturen het beheer van een lokale culturele instelling op zich nemen, maar
steeds vaker zijn zij in het bezit van een gebouw dat wordt beheerd door een particuliere organisatie
met cultureel oogmerk, ten gevolge van de verfondsing en verzelfstandiging van de culturele sector in
Nederland.

Het Stedelijk Museum van Amsterdam werd tot
2004 beheerd door de gemeente Amsterdam
als gemeentelijk museum, maar werd
vervolgens overgedragen aan de Stichting
Stedelijk Museum Amsterdam.

Particuliere
organisaties en stichtingen

Als gevolg van de trend van verzelfstandiging en verfondsing van de culturele sector in Nederland zijn er
momenteel veel particuliere stichtingen die het beheer van culturele instellingen hebben overgenomen
van publieke overheden, terwijl het gebouw zelf eigendom blijft van de overheid in kwestie.

Als gevolg van de Wet verzelfstandiging
rijksmuseale diensten in 1993 werd het beheer
van de rijksmusea in Nederland overgedragen
aan stichtingen die speciaal voor deze functie
werden opgericht.

Professionele organisaties
voor monumentenbehoud

Professionele organisaties voor monumentenbehoud, of POM's, zijn in particuliere handen, maar worden
officieel aangewezen door de rijksoverheid om hun portefeuille van minstens twintig monumenten te
onderhouden. Deze status stelt hen in staat om subsidies van de rijksoverheid aan te vragen ter
onderhoud en renovatie van het pand / de site.

Onder de POM's vallen onder andere
kerkgenootschappen, evenals stichtingen met
een bovenlokaal karakter, zoals Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
of provinciale organisaties, zoals Stichting Het
Utrechts Monumentenfonds



Vlaamse Overheid – Departement Cultuur, Jeugd en Media Deloitte & IDEA Consult 54

Wie financiert wat?

4.1.1 Nederland 

Actor Werking Voorbeeld(en)

Rijksoverheid Naast het uitvaardigen van regel- en wetgeving op het vlak van cultuur, is de
belangrijkste functie van de Rijksoverheid het subsidiëren van de culturele
sector, volgens richtlijnen die steeds meer aandacht hebben voor de hoge
huisvestingskosten. Dit gebeurt aan de hand van de Culturele
Basisinfrastructuur, het financieel ondersteunen van die instellingen die als
essentieel worden gezien voor de Nederlandse cultuur, de verantwoordelijkheid
voor de Rijksmonumenten, evenals wetgeving zoals de Erfgoedwet van 2016,
die onder andere stipuleert dat de rijksoverheid moet instaan voor het
onderhoud van de rijkscollecties, mede door de stichtingen die deze beheren,
financieel te ondersteunen voor huisvestings-en onderhoudskosten. In deze zin
wordt het onderhoud van de rijkscollecties op een brede en progressieve manier
geïnterpreteerd, om ook de infrastructuur te includeren.

De rijksmusea van Nederland ontvingen in de eerste plaats
financiële ondersteuning voor hun huisvestings-en
onderhoudskosten via de Basisinfrastructuur, maar deze
verantwoordelijkheid werd in 2016 vervangen door de
Erfgoedwet, aangezien de rijksmusea de rijkscollecties
bewaren.

Regionale autoriteiten 
(Provincies)

De provincies zijn eigenaar van de museale collecties van regionaal belang, het
onderhoud waarvan ze onderhouden door de stichtingen van de musea in
kwestie financieel te ondersteunen. Daarnaast bestaat er in de provincies van
Drenthe en Noord-Holland het label van provinciemonument, dat kan toegekend
worden aan bepaalde rijksmonumenten; deze worden deels financieel
ondersteund door de provincies.

De provinciemonumenten bestaan onder meer uit particuliere
huizen, historische boerderijen, kerken, begraafplaatsen, etc.

Lokale autoriteiten
(Gemeenten)

De gemeenten zijn de grootste publieke financiële bijdragers aan lokale
culturele infrastructuur; in 2019 liep 60% van de totale overheidssteun voor
cultuur via de gemeenten, welke ook de middelen omvat die worden ingezet om
de gebouwen en sites te onderhouden. Deze aanzienlijke ondersteuning is
vooral merkbaar bij de grotere gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag,
waar aanvullende ondersteuningsmechanismen worden ontwikkeld, autonoom
van die opgezet door de rijksoverheid. Daarnaast bestaan er ook
gemeentesmonumenten en gemeentelijke collecties, voor de welke de
gemeenten een verantwoordelijkheid dragen die vergelijkbaar is met die van de
rijksoverheid voor de rijksmonumenten.

Een voorbeeld van een progressief cultureel infrastructuur-
beleid is dat van Amsterdam, dat een eigen basisinfrastructuur
heeft ontwikkeld, om die lokale instellingen te subsidiëren die
essentieel zijn voor de culturele sector in Amsterdam. Als een
antwoord op de steeds rijzende huurprijzen in de stad, wordt bij
de steun aan sommige basisinfrastructuur-organisaties, zoals
het Stedelijk Museum, huursubsidies toegevoegd onder de
noemer "vaste kosten". In een verdere stap is er zelfs sprake in
het Kunstenplan 2021-2024 van de invoering van een
aangepaste systematiek voor maatschappelijke huur. Hierover is
echter nog geen resultaat bekend.

Nationaal Restauratiefonds Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting zonder
winstoogmerk die opereert binnen de statuten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, en die steun verleent aan erfgoed eigenaars en
beheerders in de vorm van leningen en subsidies. Ze werken hiervoor samen
met het rijksvastgoedbedrijf, provincies, gemeenten en de private sector.
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4.1.2 Engeland 

• Engeland heeft geen regionale regering. Haar regering en administratie is dezelfde als die van het Verenigd Koninkrijk. Schotland, Wales en Noord Ierland hebben wel 
aparte regeringen met culturele bevoegdheden. 

• Cultuurbeleid en ondersteuning is een opdracht voor het departement voor Cultuur, Media en Sport (department of Culture, Media and Sports.) Dit departement is 
verantwoordelijk voor o.a. de kunsten, nationale musea en bibliotheken, creatieve industrieën, digitalisering, gokken en bewaring van historische gebouwen en 
omgeving. 

• Het Departement van Cultuur Media en Sport (DCMS) geeft veel van haar opdrachten uit handen aan niet departmentale publieke instellingen, (Non-Departmental 
Public Bodies of NDPBs) die opereren volgens het ‘arm lengths principle’. 

• Het ‘arm lenghts principle’ zorgt ervoor dat fondsen van de regering op een onafhankelijke manier kunnen worden verdeeld. De NDPB’s sluiten een management 
overeenkomst af met DCMS en kunnen binnen die krijtlijnen opereren. 

• Ook de nationale lotterij valt onder DCMS. De inkomsten die hierdoor gegenereerd worden vloeien naar kunst en cultuur. Dit gebeurt door financieringsstromen naar 
verschillende NDPB zoals The Art Council of liefdadigheidsinstellingen zoals The Heritage Trust.

• De afgelopen 10 jaar heeft Engeland een aantal fikse besparingen en herstructureringen doorgevoerd. Deze staan bekend als de ‘austerity cuts’ en hebben de culturele 
sector en haar patrimonium sterk onder druk gezet. 

• Engeland heeft een vraag en geef cultuur in de culturele sector. Zowel privé als bedrijfsmecenaat zijn ingeburgerd en kennen belastingskader. 

• Veruit de grootste eigenaar van musea en culturele infrastructuur zijn de lokale autoriteiten (gemeenten). Engeland heeft een rijke geschiedenis van plaatselijk musea, 
die vaak in een erfgoedsite huizen.

Inleiding
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Wie is eigenaar van wat?

4.1.2 Engeland 

Actor Werking Voorbeeld(en)

Departement voor Cultuur, Media 
en Sport (Department of Culture, 
Media and Sport)

De nationale musea van het Verenigd Koninkrijk, inclusief de British Museum en de 
National Gallery, zijn eigendom van de staat en worden beheerd door de DCMS. Er 
zijn 14 nationale musea in totaal.

De staat is ook eigenaar van de aanzienlijke National Heritage Collection, die 
beheerd wordt door English Heritage.
In totaal heeft DCMS ongeveer 927 gebouwen in eigendom. 

DMCS sluit met elk van zijn instellingen een beheerscontract af waarin wordt 
gespecifieerd welke kosten voor de staat zijn en welke voor het museum.

The Tate musea, National Gallery en National Portrait 
Gallery, science museum en het British Museum zijn 
allen voorbeelden van musea die eigendom zijn van DCMS. 

Daarnaast is DCMS ook eigenaar van verschillende 
sportinfrastructuren zoals Bisham Abbey national Sports 
Centre. 

Daarnaast zijn ook historische gebouwen in eigendom van de 
DCMS, zoals Shrewbury Abbey. 

Lokale Autoriteiten (Gemeenten 
en intercommuncales)

Honderden bibliotheken, musea en andere lokale culturele instituten in het 
Verenigd Koninkrijk zijn eigendom van -en worden uitgebaat door- lokale 
autoreiten.

Engeland heeft een rijke geschiedenis van gemeentelijke musea en cultuur 
infrastructuur. Bijna elke gemeente heeft een eigen museum, dat vaak in een 
historisch pand gehuisvestigd wordt. 

In recente jaren komt dit culturele patrimonium zwaar onder druk door 
besparingen. 

Regionale en gemeentelijke musea kunnen in spectaculaire 
collecties huizen. Het Birmingham Museum of Art heeft 
bijvoorbeeld een collectie pre-rafaelitische kunstcollectie van 
internationaal belang.

Gemeentelijke culturele infrastructuur is niet alleen gericht 
op musea, (alhoewel meer dan 800 musea in Engeland in 
handen zijn van lokaal autoriteiten) maar ook pop 
gemeenschapsvormende culturele activiteiten, zoals het 
Acta Community Building gebouw, een theater in Bristol. 

Liefdadigheids instellingen op 
nationaal niveau

Er zijn een aantal liefdadigheidsinstellingen op nationaal niveau: The National 
Trust, English Heritage en Historic England. 

Enkel The National Trust heeft daarbij zelf gebouwen in eigendom. English Heritage 
en Historic England beheren wel sites die in eigendom zijn van DCMS. 

The national trust heeft meer dan 200 historische huizen in 
eigenaarschap, 41 kastelen en abdijen, 47 industriële 
monumenten, 9 vuurtorens, 56 historische dorpen, 39 
publieke huizen en 25 middeleeuwse schuren. 

De meer bekende zijn o.a. Stonehenge, Calke Abbey, Sutton 
House, Fenton House, Fountains Abbey 

Particuliere organisaties en 
stichtingen

De meeste culturele eigendommen zijn in handen van een trust, een unieke vorm 
van liefdadigheidsinstellingen. Veel theaters, musea en andere instellingen zijn 
eigendom van trusts. Een trust geeft een stichting meer financiële slagkracht, door 
de mogelijkheid te bieden om fondsen te kunnen generen en door verschillende 
belastingvrijstellingen. 

The Globe Theatre in Londen is eigendom van The Globe 
Trust. 
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Wie beheert wat?

4.1.2 Engeland

Actor Werking Voorbeeld(en)

Culturele instellingen Culturele instellingen die huizen in een gebouw dat eigendom is van de Engelse 
Staat ondertekenen een beheersovereenkomst. In de beheersovereenkomst wordt 
overeen gekomen wat de exacte onderhoudskosten zijn en voor welke rekening zij 
zijn. 

Onderhoudskosten zitten vaak vervat in de werkingskosten die de instelling krijgt 
van het Art Council. Uitbreiding, renovaties en andere kosten zijn afhankelijk van 
case tot case. 

Het British Museum is zelf verantwoordelijk voor 
renovaties die de klimatologische omstandigheden van het 
museum ten goede komen. In 2019 gaf het museum daar 24 
miljoen pond aan uit.

Het museum investeert continu in de bewaaromstandigheden 
van haar collectie. 

Lokale autoriteiten (Gemeenten 
en intercommunales)

Veruit de meeste gebouwen die in bezit zijn van en beheerd worden door lokale 
autoriteiten zijn musea. Tot begin de jaren 2000 hadden LA musea vaak een 
eenduidige structuur, waarbij de inrichtende lokale autoriteit vaak de eigenaar van 
de gebouwen was én de werking van het museum betaalde. Dit komt zwaar onder 
druk te staan na 2010 onder austerity. 

Verschillende LA’s zochten dan ook naar nieuwe structuren om kosten te drukken. 
Dit kan door een museum asset tranfer. De lokale autoriteit geeft het beheer, de 
werking en de collectie over aan een nieuwe entiteit, vaak een trust model. Ze blijft 
eigenaar van de museum gebouwen en werkt via een huurovereenkomst. Vaak co-
financiert de lokale autoriteit ook nog (een deel van) de werking van het museum 
via een trust. 

In 2015 gaf Derby Council het beheer en de werking van de 
gebouwen van Derby Museums door naar een speciaal 
opgezet trust. Het museum evolueerde van 100% 
financiering door Derby Council naar een mixed financed 
model: 33% van de inkomsten kwamen van het Derby City 
Council, 17% van de Engelse overheid via the Arts Council 
England en 26% was zelf gegenereerd. 24% kwam van 
structurele liefdadige initiatieven, zoals de lotto en 
bedrijfsmecenaat. 
Het museum stond zelf in voor het beheer van de gebouwen 
en gaf in 2018 6% van haar budget hieraan uit. 

Liefdadigheidsinstellingen op 
nationaal én lokaal niveau

English heritage is een liefdadigheidsinstelling die instaat voor het beheer van 
gebouwen die eigendom zijn van de Engelse overheid of The National trust en die 
aangeduid zijn als ‘The National Heritage Collection’. De National Heritage 
Collection heeft meer dan 400 historische sites te beheren, zoals paleizen, huizen, 
abdijen, etc. 

Stonehenge is in eigendom van de The National Trust. 
English Heritage beheert de site en de gebouwen errond. 

Particuliere organisaties en 
stichtingen

Eigendommen die eigendom zijn van een trust model, worden ook beheerd door 
dat trust. 

The Globe Theatre
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Wie financiert wat?

4.1.2 Engeland 

Actor Werking Voorbeeld(en)

Art Council England De Britse staat volgt het arm’s length principle en maakt gebruik van het ACE om 
de fondsen van de regering en de National Lottery te verstrekken aan de culturele 
sector.

Het Art Council of England heeft als doel om onafhankelijk van de Engelse regering 
creativiteit en cultuur te ontwikkelen en versterken. 

Binnen het programma kan je subsidies aanvragen voor het moderniseren van 
culturele gebouwen, om gebouwen te kopen om een cultuursite uit te breiden. Je 
kan geen subsidies aanvragen voor het beheer van gebouwen. 

Derby Museums breide haar site uit met het ‘The Museum 
Of Making’ en kon daarvoor rekenen om een grant van the 
Art council England. 

Lokale autoriteiten, gemeenten 
en shires

Lokale autoriteiten zijn volgens de wet “Public Libraries and Museums Act 1964” 
verplicht om “(…) to provide a comprehensive and efficient library service for all 
persons” en “provide and maintain museums and art galleries". Er is echter niet 
gedefinieerd hoeveel van hun budget hiernaar moet gaan. 

De afgelopen jaren hebben lokale overheden verschillende maatregelen genomen 
om geld te besparen op hun museum- en galeriediensten, waaronder het sluiten 
van musea.

Birmingham museum zal in 2021 gesloten zijn, zodat nieuwe 
elektriciteit kan gelegd worden door de council. 

National Lottery heritage fund Het National Lottery Heritage Fund is de grootste toegewijde financier van erfgoed 
in het Verenigd Koninkrijk. Dit omvat de sectoren historische gebouwen, 
monumenten en de historische omgeving, en bibliotheken, musea en archieven 
voor oa het onderhoud en verbetering van de gebouwen.

The National Lottery in subsidieerde in 2020 de renovatie 
van de St Sylvester’s church in Chivelstone Parish, 
Kingsbridge. 
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Inleiding

4.1.3 Catalonië 

• Spanje is een gedecentraliseerde unitaire staat met een parlementaire monarchie, die veel verantwoordelijkheden overlaat aan de lagere publieke
overheden, namelijk de autonome gemeenschappen (Generalitat), de provincies (Diputaciones provinciales) en de gemeenten (Ayuntamientos), ook wat betreft de
culturele sector;

• Dit vertaalt zich in een voornamelijk coördinerende rol voor de Spaanse staat, en een verantwoordelijkheid wat
betreft de promotie van cultuur op nationaal vlak, onder andere via subsidies, het ondersteunen van culturele instellingen van nationaal belang, en als wetgevende
macht;

• De regionale en lokale overheden spelen de grootste rol in de culturele sector; in 2016 waren deze samen goed voor 86% van de publieke culturele uitgaven, met
de gemeenten als grootste bijdrager;

• De autonome gemeenschappen hebben een verregaande autonomie op het vlak van cultuur, met een bij wet bepaalde controle over musea, bibliotheken,
uitvoerende kunsten, etc., met de exceptie van de culturele instellingen van nationaal belang. Deze culturele autonomie is nog groter in regio's die historisch
gezien een sterke lokale culturele identiteit kennen, zoals Catalonië;

• De autonome gemeenschappen voorzien financiële ondersteuning voor regionale culturele instellingen, ook wat betreft de infrastructuur. In het geval van
Catalonië vertaalt dit zich in o.a. subsidies voor het ontwikkelen en beheer van musea, subsidies voor het uitvoeren van restauratie- en conserveringswerken van
gebouwen met een opmerkelijke culturele waarde, en subsidies voor het maken van masterplannen, gebruik en onderhoud of speciale plannen voor de
bescherming van monumenten of historische complexen;

• Het zijn echter de lokale overheden die de beslissende publieke factor zijn in het voorzien en onderhouden van een lokale culturele sector. Hierbij genieten de
grote gemeenten, zoals Barcelona, van een bijzonder sterke positie om de lokale cultuur te promoten, o.a. in het investeren in, en onderhouden van, culturele
infrastructuur;

• Tot slot wordt er ook een sleutelrol gespeeld door private stichtingen, vaak gelinkt aan grote bedrijven of organisaties, die hun eigen collecties en gebouwen
bezitten en beheren. Een uniek voorbeeld is de Katholieke Kerk, dat nog altijd een aanzienlijk patrimonium heeft in Spanje.
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Actor Werking Voorbeeld(en)

Spaanse Staat (Gobierno de 
España)

Onder het staatseigendom van Spanje vallen de culturele instellingen van 
nationaal belang, de sites in eigendom van de Spaanse Staat en Koninklijke 
Familie, en de nationale monumenten;
Als resultaat van de verregaande decentralisatie van het land, is de 
eigendom van een groot aantal culturele instellingen overgedragen aan de 
autonome gemeenschappen. Andere, zoals een zestig-tal musea, zijn nog 
steeds in het bezit van de staat, maar worden beheerd door de regio's.

De Spaanse nationale musea zijn waarschijnlijk het 
bekendste voorbeeld van de culturele instellingen die 
staatseigendom zijn, waaronder het Prado Museum en 
het Thyssen-Bornemisza Nationaal Museum in Madrid.
Er zijn nauwelijks culturele instellingen in de autonome 
gemeenschappen die eigendom zijn van de Spaanse 
staat, zeker in Catalonië, maar een voorbeeld is het 
Archief van de Kroon van Aragon (Archivo de la Corona 
de Aragón), wat van nationaal belang is.

Autonome Gemeenschap 
Catalonië (Generalitat de 
Catalunya)

De autonome gemeenschap van Catalonië bezit een uitgebreid patrimonium, 
bestaande uit culturele instellingen van regionaal belang. Dit gaat van 
musea, tot theaters, tot kastelen, tot archeologische sites, etc.

Het gespecialiseerde agentschap voor cultureel erfgoed 
lijst 38 monumenten en 5 regionale musea die 
eigendom zijn van Catalonië, zoals de Museu d’Història 
de Catalunya en de Girona Art Museum.

Lokale autoriteiten 
(Gemeenten - Ayuntamientos)

De lokale autoriteiten, en specifiek de gemeenten, bezitten een groot deel
van de lokale infrastructuur, zoals gemeentelijke musea, theaters, etc.;
Daarnaast is het de wettelijk verantwoordelijkheid van elke gemeente met
meer dan 5,000 inwoners om een publieke bibliotheek voorzien.

Een bekend voorbeeld van een museum in eigendom 
van de gemeente, is het Picasso museum in Barcelona.

Particuliere organisaties en 
stichtingen

Spanje kent veel particuliere fondsen, stichtingen en organisaties die 
historisch gegroeid zijn, opgericht zijn voor het beheer van een lokale 
instelling, of gesticht zijn door een bedrijf of familie met aanzienlijke 
middelen. In hun eigendom zijn alle soorten culturele infrastructuur, van 
musea, tot theaters, tot religieuze sites, etc.

Het Ministerie van Cultuur en Sport stelt dat er 
momenteel zo een 500-tal private musea zijn in Spanje, 
tegenover 1.100 musea in publieke eigendom.

Wie is eigenaar van wat?

4.1.3 Catalonië
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Actor Werking Voorbeeld(en)

Het beheer voor infrastructuur 
en materiaal (La Gerencia de 
infraestructuras y 
Equipamentos)

De Gerencia is verantwoordelijk voor de uitvoering van infrastructuur en uitrusting die onder de
bevoegdheid van het Ministerie van Cultuur en Sport vallen, evenals voor het beheer van de
onroerendgoedactiva.
De beheerde portefeuille is omvangrijk en omvat 50 bibliotheken, 52 archieven, 84 musea,
faciliteiten voor administratief gebruik, educatieve instellingen, en tot slot andere patrimoniale
immobiliën, zoals bruggen, kastelen, archeologische sites, etc.
De verantwoordelijkheden van de Gerencia lijken administratiever in aard te zijn dan die van het
Nederlandse rijksvastgoedbedrijf, en lijkt te passen binnen de Spaanse trend om het onderhoud van
culturele infrastructuur uit te besteden aan externe partijen. Haar functies worden beschreven als
de verwerking van administratieve procedures voor de uitvoering van infrastructuren, met name die
met betrekking tot het beheer van de aanbesteding van precieze werken, vermogensbeheer, het
opstellen van rapporten en technische studies over de staat van bestaande gebouwen, etc.

Het overgrote deel van staatseigendommen dat niet
rechtstreeks beheerd wordt door de Spaanse staat,
valt onder het beheer van de Gerencia.

Het Catalaanse Agentschap 
voor Cultureel Erfgoed 
(l'Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural)

De Agencia Catalana is een publiek orgaan dat gecreëerd werd met haar eigen legale
persoonlijkheid, wat bestreft fiscale en financiële verantwoordelijkheden, in 2014, met als missie het
beheer van het culturele patrimonium van Catalonië. Het Agentschap valt onder het Catalaanse
Directoraat-Generaal van Cultureel Erfgoed. Als beheerders staat het Agenstschap in voor het
onderhoud en de renovaties van de infrastructuur, maar ook voor het promoten van toerisme,
networking, en internationalisering van het culturele aanbod. Daarnaast was het de bedoeling dat de
inspanningen van het Agentschap de inkomsten van het Catalaanse culturele erfgoed zou verhogen
en het beheer ervan zo economisch duurzaam mogelijk zou maken. Bij een evaluatie in 2019 was
het duidelijk dat dit niet het geval is – 85% van de inkomsten komen nog steeds van het
Directoraat-Generaal.

De Agencia Catalana staat in voor het beheer van
38 culturele sites en de 5 grote regionale musea
van Catalonië, namelijk Arqueologia de Catalunya,
Ciència i Tècnica de Catalunya, Història de
Catalunya, Arqueològic de Tarragona en Art de
Girona

Regionale autoriteiten 
(Provincies - Diputaciones)

Het komt voor dat provinciebesturen instaan voor het beheer van culturele instellingen met
bovenlokaal karakter.

Een voorbeeld hiervan is het Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, waar de provincie van
Barcelona het beheer deelt met het
gemeentebestuur.

Lokale autoriteiten 
(Gemeenten - Ayuntamientos)

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorzien en onderhouden van het lokale culturele
aanbod, wat ook inclusief het beheer van de gebouwen kan zijn. In het geval van grotere
gemeenten, zoals Madrid, bestaan er gespecialiseerd agentschappen die dit beheer op zich nemen.

In Madrid worden verschillende van de meest
vooraanstaande gemeentelijke theaters beheerd
door Madrid Destino, een agentschap opgezet door
de gemeenteraad met dit oogmerk.

Particuliere organisaties en 
stichtingen

Spanje kent veel particuliere fondsen, stichtingen en organisaties die historisch gegroeid zijn,
opgericht zijn voor het beheer van een lokale instelling, of gesticht zijn door een bedrijf of familie
met aanzienlijke middelen.

Het Dalí Fonds in Barcelona werd opgericht door
Salvador Dalí zelf, en beheert nog steeds een aantal
instellingen verbonden aan zijn nalatenschap, zoals
het Theater-Museum in Figueres.

Wie beheert wat?

4.1.3 Catalonië
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Actor Werking Voorbeeld(en)

Spaanse Staat (Gobierno de 
España)

De Spaanse staat zorgt vooral voor de coördinatie op nationaal niveau, terwijl
de regionale en lokale autoriteiten het grootste deel van de financiële
ondersteuning van de culturele sector voor zich nemen. De uitzondering
hierop zijn de nationale culturele instellingen wiens inkomsten voor een groot
deel afhankelijk zijn van staatssubsidies. Verder worden ook subsidies
verleend voor het onderhouden van Werelderfgoedsites en het ondersteunen
van andere publieke autoriteiten.

Het Museo del Prado is één van de nationale culturele
instellingen die een aanzienlijk deel van hun totale
inkomsten ontvangen via staatssubsidies.

Autonome Gemeenschap 
Catalonië (Generalitat de 
Catalunya)

De regio Catalonië ondersteunt de regionale cultuurinstellingen door middel
van directe subsidiëring, en de lokale culturele sector via specifieke subsidies,
die een sterke nadruk liggen op de werking en het onderhoud van de
infrastructuur: subsidies voor het ontwikkelen en beheer van musea,
Subsidies voor conservatie-restauratie van roerende goederen en
archeologische en artistieke elementen geïntegreerd in het onroerend
erfgoed, Subsidies voor het uitvoeren van restauratie- en
conserveringswerken van gebouwen met een opmerkelijke culturele waarde,
en subsidies voor het maken van masterplannen, gebruik en onderhoud of
speciale plannen voor de bescherming van monumenten of historische
complexen.

Regionale 
autoriteiten (Provincies -
Diputaciones)

Het komt voor dat provinciebesturen instaan voor het beheer van culturele
instellingen met bovenlokaal karakter, en deze ook (deels) financieren.

Het Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
wordt voor 90% gefinancierd door zowel de provincie als
de gemeente Barcelona.

Lokale autoriteiten (Gemeenten 
- Ayuntamientos)

De lokale autoriteiten zijn veruit de grootste financiële bijdragers aan de
culturele sector in Spanje. Zo werd er in 2018 €604,610,700 door de
Catalaanse gemeenten uitgegeven aan de cultuursector, goed voor een
aandeel dat groter was dan de gezamenlijke culturele uitgaven van het
Catalaanse departement voor Cultuur en de Catalaanse provincies.

Wie financiert wat?

4.1.3 Catalonië
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4.1.4 Denemarken

• Het concept ‘Cultuur’ heeft in Denemarken meervoudige betekenissen en leunt dicht aan bij het domein welzijn.

• Denemarken kent drie niveau’s: De Deense Staat, de regio’s en de lokale autoriteiten.

• Deens beleid rond cultuur en infrastructuur valt onder het Ministerie van Cultuur, dat meerdere departementen onder zich heeft, o.a. erfgoed, architectuur, bibliotheken
en de Deense kunst raad. De bredere interpretatie van cultuur is evident in de domeinen educatie en jongeren, die ook deel zijn van het Ministerie van Cultuur.

• Het Ministerie van Cultuur zet de krijtlijnen uit voor nationale en lokale culturele beleidslijnen. Het ministerie van financiën (finansministeriet) geeft een framework voor
de budgetten voor kunst en cultuur. De implementatie van het beleid werd de laatste jaren meer en meer uitbesteed aan agentschappen. Onder de agentschappen is er
nog een complex veld van comités, raden en andere instellingen die werken volgens het arm's lenght principle. Zij verzorgen vaak de inhoudelijke beoordeling van
subsidie beoordelingen. Hun onafhankelijkheid verschilt van instelling tot instelling.

• Tussen 2007 en 2012 herstructureerde Denemarken de regionale en lokale structuur. Door fusies werd het aantal gemeentes verminderd van 275 naar 98. 15 provincies
werden samengevoegd tot 5 regio’s.

• De regio’s verloren daarbij hun bevoegdheden voor culturele activiteiten. Voorheen waren zij verantwoordelijk voor regionale theaters, orkesten, musea etc. Deze
bevoegdheden zijn doorgeschoven naar het lokale niveau.

• De 98 gemeenten zijn verenigd in een Raad van Gemeenten (Kommunernes Landsforening) en vormen zo een partner voor het Ministerie van Cultuur.

• Eigendom van regionale infrastructuur werd toegewezen aan het nationale niveau. Gemeenten kregen de verantwoordelijkheid voor culturele aangelegenheden met een
duidelijke lokale inbedding.

Inleiding
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Wie is eigenaar van wat?

4.1.4 Denemarken

Actor Werking Voorbeeld(en)

Deense Staat (Danske 
Regeringen)

De Deense Gebouwen Autoriteit is het grootste vastgoedbedrijf van de staat, en 
heeft zowel cultureel-historische als moderne panden in haar portfolio. Het verleent 
diensten aan de staatsinstellingen en is verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten, 
energieoptimalisatie en onderhoud aan alle staatseigendommen. Verder staat de 
authority ook in voor de verkoop en verhuur van de panden. 

In totaal heeft ze 3 miljoen m² aan staatseigendom, ter waarde van 49 miljard DKK

Voorbeelden van musea in de portfolio van de Deense 
Gebouwen autoriteit zijn The National Gallery Of Denmar of 
het  Kunsten museum of Modern art. 
Daarnaast bezit de Deense Staat meerdere kastelen en 
erfgoedsites, zoals het Frederiksborg Kasteel. 

Lokale autoriteiten De gemeenten hebben de volledige politieke, administratieve en financiële 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van culturele instellingen en activiteiten 
met een natuurlijke lokale aansluiting
In de vroegen jaren ‘10 van de 21ste eeuw werd de culturele structuur 
gedecentraliseerd. Regionale eigendommen werden overgebracht naar het 
nationale of lokale niveau. 

Bibliotheken, musea, sportfaciliteiten, amateur-activiteiten 
enz.

Particuliere organisaties en 
stichtingen

Veel beschermde culturele gebouwen zijn in private handen, maar moeten voldoen 
aan de regels opgesteld door het Agentschap voor Paleizen en Cultuur. 

Culturele infrastructuur zoals private bibliotheken, 
musea, muziek venues, etc.



Vlaamse Overheid – Departement Cultuur, Jeugd en Media Deloitte & IDEA Consult 65

Wie beheert wat?

4.1.4 Denemarken

Actor Werking Voorbeeld(en)

Slots-
og Kulturstyrelsen (Agency for

Culture and Palaces)

De SLK is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 
staatseigendommen. Ook verhuren ze staatseigendommen aan voornamelijk 
bedrijven en publieke instellingen

Daarnaast onderhouden ze ook nog een aantal van de van de gebouwen waarin de 
grotere cultuurinstellingen in Denemarken in gevestigd zijn, maar die nog steeds 
eigendom zijn van private instellingen. De reden voor deze afspraak is een 
gestroomlijnde professionalisering van het onderhoud van culturele instellingen. 

Als de fusie van verschillende culturele agentschappen, is de SLK ook de hoogste 
autoriteit in de Deense culturele sector wanneer het gaat over regulaties en 
supervisie. In een register samengesteld door de SLK, worden de Deense 
monumenten en sites geregistreerd, en hun waarde geëvalueerd.

Een aantal van de staat-eigendommen (ongeveer 30), onder 
andere de bekendste monumenten en kastelen, bijv.: 
Fredriksborg en Amalienborg.

Lokale autoriteiten Denemarken heeft een gedecentraliseerd cultuurbeleid, met lokale autoriteiten die 
substantieel bijdragen aan het beheer van de gebouwen. Lokale gemeenten dragen 
veruit het meeste bij aan de culturele sector, vooral aan lokale instellingen zoals 
museua, bibliotheken, etc. 

Het Sonderborgh Kasteel in Sonderborgh is eigendom van en 
wordt beheerd door de gemeente. 

Particuliere organisaties en 
stichtingen

Als particuliere organisaties en stichtingen kunnen zelf instaan voor hut beheer van 
hun eigendommen of de hulp aanvragen van het SLK. 

Theaterzalen, musea, muziek veneus… 
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Wie financiert wat?

4.1.4 Denemarken

Actor Werking Voorbeeld(en)

Deense Staat (Danske 
Regeringen)

De Deense staat en de gemeenten zijn de twee grootste verstrekkers van 
subsidies. De subsidies van De Deense Staat worden verstrekt volgens het arm 
lengths principle via agentschappen. De subsidies zijn serctorafhankelijk. 

Ongeveer 100 musea worden rechtstreeks gesubsidieerd 
onder voorwaarden die opgesomt zijn in de Museum Act. 

Slots- og Kulturstyrelsen 
(Agentschap Voor Paleizen en 
Cultuur)

Het SLK voorziet financiële steun voor restauratie bouwwerkzaamheden. 
Modernisering of onderhoud worden niet gesubsidieerd. 

In februari 2021 financierde het SLK een pilootproject voor 
de restauratie van gebouwen op de beschermde lijst, die in 
rurale gebieden lagen. 

Lokale autoriteiten Lokale autoriteiten zijn veruit de grootste subsidieverstrekker voor culturele 
instelling en infrastructuur. De grote van de subsidies is sectoronafhankelijk. Sinds 
2007 zijn de gemeente verantwoordelijk voor culturele erfgoedsites op hun 
grondgebied. 

Private subsidies Er is een belastingvoordeel beschikbaar.
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Inleiding

4.1.5 Frankrijk

• Sinds het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft Frankrijk zich ontwikkeld tot een gedecentraliseerde eenheidsstaat, hoewel nog veel 
zaken op centraal niveau worden besloten.

• Frankrijk is onderverdeeld in 96 departementen. Van oudsher vormen de departementen het geraamte van het Franse staatsbestel. Ze worden op hun 
beurt overkoepeld door 13 regio’s. 

• Frankrijk telt een extreem hoog aantal gemeenten: 35.287 (per 1 januari 2017), waarvan er zo'n 80 procent minder dan duizend inwoners telt. 

• Op nationaal niveau is het Ministerie van Cultuur verantwoordelijk voor de voorbereiding en implementatie van cultureel beleid. De minister van cultuur 
beslist over de toewijzingen van de budgetten aan de departementen en bepaalt de prioriteiten. 

• De regio’s verzamelen zichzelf in het ‘Direction régionale des affaires culturelles’ of ook wel DRAC. DRAC is verantwoordelijk voor historische gebouwen, 
musea, cinema’s, theater, etc.. 

• Frankrijk is een gedecentraliseerde staat. De regio’s, departementen en gemeenten hebben hun eigen culturele publieke sector. Cultureel beleid wordt dan 
ook gekenmerkt door een kader gebaseerd op samenwerking en consensus zoeken door instituties van verschillende niveau’s. 
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Wie is eigenaar van wat?

4.1.5 Frankrijk

Actor Werking Voorbeeld(en)

Franse Staat (Gouvernement 
Français)

De Franse staat is nog steeds eigenaar van een groot aantal culturele gebouwen, 
ondanks de regionalisering van de afgelopen jaren. Het is door opgezette 
structuren met de regionale of lokale autoriteiten vaak ook mede eigenaar van een 
gebouw. 

Vijf percent van de 1220 Franse musea zijn in handen van de 
Franse staat. Daarnaast heeft de Franse Staat eigenaarschap 
van 4 nationale theaters, 38 Nationale Drama Centra, 69 
Nationale Scènes.

Het Louvre is in eigendom van de Franse staat. 

Regionale autoriteiten 
(Departements en Regio’s)

De departementen zijn vaak geen eigenaar van culturele infrastructuur, maar 
spelen een belangrijke rol in de competentie verwerving rond beheerd en behoud. 

/

Lokale autoriteiten De lokale autoriteiten of gemeentes zijn een historische en belangrijke eigenaar 
van culturele infrastructuur. 

Bijna 800 musea zijn eigendom van de franse steden. 

Particuliere organisaties en 
stichtingen

Publiek – prive samenwerkingen bestaan, maar zijn niet erg ontwikkeld in de 
culturele sector. 

Er zijn ongeveer 50 privé theaters in Parijs. Daarnaast vind 
je in de Franse hoofdstad ook een aantal prive kunst 
iniatieven: Louis-Vuitton, Cartier, Gallerlies Lafayette. 
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Wie beheert wat?

4.1.5 Frankrijk

Actor Werking Voorbeeld(en)

Publieke actoren, Lokale 
autoriteiten/steden

Ongeacht het niveau (regionaal, lokaal,…) kan elk gebouw beheerd worden op 
verschillende manieren. 

De gebouwen kunnen rechtstreeks beheerd worden door de overheid die eigenaar is 
van het gebouw. In dit geval wordt het behoud en beheer opgenomen door de 
eigenaar, als een publieke dienst. 

Daarnaast kan een overheid ook kiezen om het beheer en behoud uit te besteden in 
zelfstandig management. Daarbij geeft de minister de financiële 
verantwoordelijkheid over het gebouw maar niet de morele. De 
eindverantwoordelijkheid ligt nog steeds bij de politieke overheid. De culturele 
instelling ontvangt dan vaak een subsidie, en het behoud en beheer is een 
onderdeel van het jaarlijkse budget. 

Het Louvre en de gebouwen wordt beheerd door de instelling. 
De politieke eindverantwoordelijkheid ligt bij de minister van 
cultuur. 

Gecombineerde publieke en 
private actoren

Ongeacht het niveau, kan een gebouw ook beheerd worden door een samenwerking 
tussen publieke en prive actoren. De bevoegde instelling geeft dan de beheers en 
ontwikkelingsrechten aan een privébedrijf voor een lange periode in een publieke 
concessie. Dit is een beheersvorm waar enkel sites met een hoog potentieel voor 
toerisme en expoitatie slaagkansen hebben. 

De CultureSpace Foundation beheert twaalf sites, waaronder 
het jacquemart Andre Museum in Parijs. 

Private actoren Publieke gebouwen worden soms beheerd door een privé bedrijf, onder een 
verhuurovereenkomst. 

Een voorbeeld hiervan is de Collectie Pinault, dat huist in het 
Bourse du Commerce gebouw in Parijs sinds mei 2021. Het 
gebouw is eigendom van de stad Parijs en wordt verhuurd 
aan de collectie voor een periode van 50 jaar. De renovatie, 
het beheer en behoud zijn allen ten laste van de huurder. 
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Wie financiert wat?

4.1.5 Frankrijk

Actor Werking Voorbeeld(en)

Ministerie van Cultuur De Franse staat kan de volledige bekostiging van culturele infrastructuur op zich 
nemen voor nieuwe initiatieven. In andere gevallen zal ze een deel van de kosten 
op zich nemen en op zoek gaan naar publieke sponsors. 

Daarnaast is er ook een gunstige belastingenregeling voor investeerders in 
culturele infrastructuur, die kan gezien worden een indirecte subsidiëring. 

De Franse Staat betaalde volledig voor de bouw van het 
Quai Branley museum. 

Regionale autoriteiten (Regions & 
Departements) 

De culturele sector in zijn geheel werd door de regio’s voor meer een miljard euro 
gesubsidieerd in 2018. 200 miljoen euro daarvan ging naar investeringen in 
culturele infrastructuur. 

De Nord Pas de Calais regio financieerde 60% van de bouw 
van het nieuwe gebouw voor het Louvre-Lens in 2018.

Lokale autoriteiten Gemeenten spelen vaak een centrale rol in de financiering van culturele 
infrastructuur. Voor grote projecten is er de mogelijkheid om te lenen bij de Franse 
Staat. In 2018 gaven de gemeenten samen 7 miljard uit aan cultuur, goed voor 8% 
van hun totale budget. 1,3 miljard daarvan ging naar culturele infrastrcutuur. 

Metz financierde 62,5% van het Centre Pompidou Metz 
gebouw. 
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4.2 Toegepaste beheer- en 
financieringsmechanismen
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4.2 Beheers- en financieringsmechanismen

Met de benchmarkanalyse werden volgende beheers- en financieringsmechanismen in kaart gebracht:

Innen van huur

• Verhuur aan één organisatie

• Verhuur aan één organisatie, met onderverhuur

• Verhuur aan twee of meerdere organisaties

• Event verhuur

• Langdurig verhuur aan commerciële partners

Overdracht beheer met behoud eigendom

• Overdracht beheer aan commercieel publiek-privaat bedrijf

• Overdracht beheer aan liefdadigheidsorganisatie / stichting / fonds

Overdracht eigendom

• Verkopen met behoud van functie

• Verkopen met nieuwe functie

Cofinanciering

• Mix van publieke financiering

• Mix van publieke en private financiering

Subsidiëring

• Wettelijk bepaalde gemeentelijke huursubsidies

• Wettelijk bepaalde nationale huursubsidies
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4.2.1 Innen van huur

Verhuur aan één organisatie

Collection Pinault (FR)

• Private kunstcollectie bestaande uit 10,000 werken van ongeveer 400
kunstenaars, en open voor het publiek;

• De collectie is gevestigd in de Palazzo Grassi en Punta Della Dogana
in Venetië, en sinds kort ook in de Bourse du Commerce, in Parijs;

• Het beschermde monument werd recent aangekocht door het
gemeentebestuur van Parijs voor €86 miljoen, waarna het verhuurd
werd aan de Collection Pinault om een museum te vestigen;

• De site is door de stad Parijs verhuurd voor een periode van 50 jaar,
gedurende welke geen ingrijpende veranderingen aan het gebouw
mogen plaatsvinden;

• Het huurcontract werd aangegaan voor een forfaitair bedrag van €15
miljoen + een jaarlijkse huurprijs van €60,000.

• Met de onschendbaarheid-clausule in het achterhoofd werden door de
Collection Pinault renovatie- en transformatieprojecten uitgevoerd
aan het gebouw, die de verantwoordelijkheid zijn van de huurder en
omkeerbaar zijn.
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4.2.1 Innen van huur 

Verhuur aan één organisatie, met onderverhuur

Ford Green Hall (VK)

• Ford Green Hall is een lokaal Engels historisch museum dat tot 2009 in
handen was van Stoke-on-Trent City Council.

• Het gebouw werd in 2009 overgedragen een liefdadigheidsinstelling (trust) in
een Museum Asset Transfer procedure.

• De beheers-, restauratie- en verzekeringskosten van het gebouw worden
doorgegeven aan de trust. Stoke-On-Trent city Council behoudt het
eigenaarschap van de gebouwen, maar geen verantwoordelijkheden of
budgetten rond behoud of beheer.

• De trust verhuurt een ruimte in het museum op permanente basis aan
gemeenschapsvormende initiatieven, zoals de lokale breiclub.



Vlaamse Overheid – Departement Cultuur, Jeugd en Media Deloitte & IDEA Consult 75

4.2.1 Innen van huur

Verhuur aan twee of meerdere organisaties 

The Whitaker, Rossendale (VK)

• In 2013 wordt het museum overgedragen aan een trust, the Whitaker Group in
een Museum Asset Transfer; het behoud en beheer van de site en de
verzekeringen blijven bij de lokale autoriteiten.

• De site wordt oorspronkelijk verhuurd aan The Whitaker Group en the Art
Gallery, twee verschillende groepen die voorheen op een aparte site zaten. The
Whitaker Group is een samenstelling van enthousiaste burgers, the Art Gallery
zijn museumprofessionals.

• Samen verhogen ze de bezoekcijfers van The Whitaker van 9.000 bezoekers op
een jaar naar 40.000 bezoekers op een jaar.

• Uiteindelijk vormen de twee groepen samen een ‘community company’, en is er
nog maar 1 huurcontract. De groep krijgt subsidies van de English art council
en begint in 2020 aan een renovatie van het huis en de gronden.
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4.2.1 Innen van huur 

Event verhuur

Louvre Museum (FR)

• Eigendom van de Franse Staat. Ontvangt een subsidie voor het beheer van het gebouw, maar nieuwe
investeringen (klimaat, restauratie zalen) zijn voor de rekening van het museum.

• Evolueerde van een volledige gesubsidieerd museum naar een huidig model van ongeveer 50/50 eigen
inkomsten en subsidies.

• Het jaarbudget voor het Louvre schommelt tussen 175 (2006) en 199 (2016) miljoen euro.

• Het Louvre verhuurt een heel aantal locaties. Het is beschikbaar voor events, filmopnames,
films, huwelijken, fashion runways etc.;

• Ongeveer 500 filmopnames per jaar: van ‘The Smurfs 2’ tot ‘Wonder Woman’; Daarbij innen ze ook
intellectuele rechten.

• Het Louvre zet actief in op het vermarkten van haar culturele iconische status. Dit vertaalt zich in de
prijszetting. Een locatie in het Louvre huren is 20% duurder dan een locatie met vergelijkbare
voorzieningen in Parijs.

• Het louvre int voor het verhuur van zijn locaties 14 (2006) tot 15 (2016) miljoen euro, tussen de 8 en
7,5% van haar budget.

• Begin prijzen: dagtarief in het auditorium: €20,000, dagtarief om te filmen in de Jardin des Tuileries:
€6,600;
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4.2.1 Innen van huur 

Verhuren aan langdurige commerciële partners

Design Museum Danmark (DK)

• In 1919 gingen de gebouwen van het museum over naar de stichting Design
Museum Danmark, van de oorspronkelijke private eigenaars;

• Erkend door de Deense Staat onder de Museumwet (museumsloven), en
ontvangt hiervoor subsidies;

• Langdurige concessie aan partners van museum voor het uitbaten van een
shop en restaurant;

• Ontwikkeling van ruimte en producten die in lijn liggen met de esthetiek van
museum.
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4.2.2 Overdracht (facilitair) beheer met behoud eigendom

Overdracht facilitair beheer aan commercieel publiek-privaat bedrijf

Madrid Destino (ES) Arnout

• Madrid Destino, een gemeentelijke handelsonderneming in eigendom van de gemeenteraad
van Madrid, was het resultaat van het samenvoegen van drie overheidsbedrijven in 2014,
namelijk Madrid Arte y Cultura (MACSA), Madrid Visitors & Convention Bureau (MV&CB) en
Madrid Espacios y Congresos (MADRIDEC);

• Het doel van het oprichten van Madrid Destino was de vermindering van de lokale publieke
sector, de vermindering van de uitgaven, en een grotere economische-financiële en
budgettaire controle. Volgens de website is de dienstverlening van de organisatie gebaseerd
op kde criteria van economische duurzaamheid en dus tegen de laagst mogelijke kosten
voor de burger;

• Madrid Destino beheert op dit moment enkele vooraanstaande theaters, culturele ruimtes
en historische infrastructuren. Het beheer van deze faciliteiten is door de stad Madrid voor
een tijdelijke of onbepaalde tijd toevertrouwd aan Madrid Destino, inclusief het contracteren
en uitvoeren van de werken, renovaties, faciliteiten, diensten en leveringen, het beheer van
het gemeenschappelijke beleid van promotie en toeristische informatie van Madrid;

• Daarnaast kan de onderneming voor eigen rekening of voor anderen allerlei diensten
verlenen in verband met de organisatie, beheer en uitvoering van evenementen, zoals
sport, tentoonstellingen, congressen, seminars, etc.;

• De overname van de theaters en cultuurruimtes in Madrid door Madrid Destino kreeg ook
veel kritiek, voornamelijk vanuit de culturele sector. Deze actoren beklagen vooral het
"privatiseren" van het beheer, en de wens om elk onderdeel uit te besteden aan externe
partijen; daarnaast valt ook de sterke nadruk op een economische winstmodel slecht bij de
culturele actoren, die vrezen dat de culturele werking hieraan ondergeschikt zal zijn.
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4.2.2 Overdracht (facilitair) beheer met behoud eigendom 

Overdracht beheer aan stichting / fonds (verzelfstandiging / verfondsing)

Rijksmuseum Amsterdam (NL)

• In het begin van de negentiende eeuw werd het Rijksmuseum te
Amsterdam opgericht onder Willem I, als een instelling om de
Nederlandse kunstcollecties te beheren en tentoon te stellen;

• Het Rijksmuseum werd een zelfstandig museum als gevolg van de Wet
verzelfstandiging rijksmuseale diensten in 1993, beheerd door de
Stichting Rijksmuseum Amsterdam. Als één van de 21 rijksmuseale
instellingen in Nederland was het Rijksmuseum te Amsterdam belast
met het beheren en conserveren van de rijkscollectie, het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek en het ontsluiten van de collectie voor
publiek en wetenschappers middels tentoonstellingen, educatieve
activiteiten, en (wetenschappelijke) publicaties;

• Het gebouw is eigendom van de Rijksoverheid en werd tot 2017
privaatrechtelijk beheerd door het rijksvastgoedbedrijf, die het
verhuurt aan de stichting. Dit zijn onder andere het hoofdgebouw en
een aantal kunstdepots;

• Sinds 2017 heeft de stichting het beheer en onderhoud van gebouw
overgenomen van het rijksvastgoedbedrijf, evenals de aansprakelijkheid
voor de risico's die de gebouwen kunnen schaden;

• in 2019 bedroegen de kosten voor huisvesting €18,528,000, waarvan
het merendeel ging naar huur voor de gebouwen, betaald aan het
rijksvastgoedbedrijf;

• In het kader van de Erfgoedwet werd €15,240,000 toegekend voor
huisvestingskosten door de Rijksoverheid, ter bescherming van de
rijkscollectie die er gehuisd wordt.
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Gevangenismuseum in Veenhuizen (NL)

• Gebouwen tot april 2021 bezit van Rijksvastgoedbedrijf.

• In 2019 gaf het Rijksvastgoedbedrijf te kennen dat de gebouwen verkocht konden
worden.

• Het gevangenismuseum had echter genoeg vertrouwen dat er een koper zou
gevonden worden dat ze niet wachtte op plannen om de site te vernieuwen.
Gevangenismuseum begon in 2020 aan een uitvoerige renovatie van de
museumgebouwen.

• Het gevangenismuseum betaalde de verbouwing volledig zelf, opgespaard uit
winstgevende jaren.

• In april 2021 verkocht aan een consortium van drie erfgoedspelers: Het Drentse
Landschap, de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en BOEi.

• Het behoud van de functie was een voorwaarde van de verkoop van de gebouwen.

4.2.3 Overdracht eigendom 
Verkopen met behoud van functie 
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Design museum (VK)

• Het pand was gebouwd in victoriaanse tijden als depot en bananen rijping opslagplaats.

• Van 1989 vestigde het nieuwe design museum zich in de nu leegstaande gebouwen.

• In 2011 had het designmuseum een capaciteitsprobleem en ging het op zoek naar een
andere locatie.

• In 2013 verkocht aan Zaha Hadid architecten. De verkoop financierde mee de verhuis
naar een groter museumgebouw. Zaha Hadid Architecten herbestemde de vorige
museumgebouwen als kantoorgebouwen.

• In de verkoop overeenkomst werd echter afgesproken dat het gebouw een beperkte
publieke functie moest behouden. Het café en de onderste zalen zouden ook na het
verhuis van het design museum beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschap.

• In 2015 verhuisde het designmuseum naar zijn nieuwe locatie.

• 3 jaar na de verhuis verkocht de Hadid groep het pand weer. Momenteel zijn er
plannen om appartementen te maken van het gebouw.

4.2.3 Overdracht eigendom 
Verkopen met andere invulling van functie
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Mix van publieke financiering 

4.2.4 Cofinanciering

Centre de cultura contemporania de Barcelona (ES)

• De Centre de Cultura Contempirània de Barelona (CCCB) is gevestigd op een
historische site in Barcelona die door de jaren heen een klooster, militaire barakken
en een correctionele faciliteit heeft gehuisd;

• In 1989 werd het gebouwencomplex - als deel van de opwaardering van de wijk
Raval waarin het zich bevindt - de premise voor de nieuwe CCCB, en het consortium
“Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat” werd gezamenlijk
gesticht door het provinciebestuur van Barcelona en het gemeentebestuur van
Barcelona;

• De gebouwen waarin het CCCB is gevestigd, zijn eigendom van het
gemeentebestuur van Barcelona, maar werden overgedragen aan het consortium
samen met de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en toegang tot de site;

• Het beheer van het constortium wordt gedeeld door de provincie en gemeente
Barcelona, respectievelijk voor 75% en 25%: De Algemene Raad van het
CCCB bestaat uit een Presidentschap, dat wordt ingevuld door de president van het
Provinciebestuur van Barcelona; een Vice-President, de burgemeester van het
Stadsbestuur van Barcelona; en twaalf bestuursleden, van wie negen worden
aangesteld door het Provinciebestuur, en drie door het Stadsbestuur

• De provincie en stad waren goed voor 90% van de inkomsten van de CCCB in 2020,
welke ook werden gebruikt om de huisvestingskosten en onderhoud te betalen.
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Mix van publieke en private financiering

The National Gallery (VK)

• The National Gallery is eigendom van het Department of Culture, Media and Sport,
en wordt beheerd door een Board of Trustees, grotendeels aangesteld door de
Britse Staat;

• De National Gallery ontvangt middelen van de Engelse staat maar leunt ook op
private financiering.

• One Gallery project: partnership voor het beheer en renovatie voor verschillende
zalen door middel van bedrijfsmecenaat. De zalen zelf hebben een complexe
bewaar en behoud problematiek. Ze stammen uit de 19e eeuw en hebben fragiele
muurschilderingen met artistieke en erfgoedwaarde. De zalen renoveren is dan ook
een dubbele opdracht: het technisch updaten van de zaal voor de bewaring en
tentoonstelling van de roerende schilderijen en de restauratie en bewaring van de
muurschilderingen.

• De complexiteit van de opdracht en de grootorde van de budgetten maakt dat voor
elke zaal apart naar donoren gezocht wordt om haar in ere te herstellen.

• De Gallery heeft een lange geschiedenis van zalen te vernoemen naar prive
donoren die toevoegden aan de collectie. Dit is de eerste keer dat een zaal
vernoemd wordt naar donoren voor de restauratie van de bakstenen en niet de
collectie

• Mix van privé en publieke middelen, met nadruk op vermogende donors.

4.2.4 Co-financiering
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4.2.5 Subsidies 

Erfgoedwet 2016 (NL)

• Wet betreffende regels over het beheer van de rijkscollectie, de subsidiëring
van instellingen met een wettelijke taak tot beheer van collecties;

• Erfgoedwetsubsidie: Jaarlijks toegekend aan een vaste lijst van culturele
instellingen, inclusief de rijksmusea, ter onderhoud van de collectie en het
gebouw waarin de collectie gevestigd is;

• Deze instellingen moeten wettelijk beschikken over een actueel meerjarig
onderhouds- en investeringsplan voor de gebouwen waarin de collecties
gevestigd zijn;

• De Erfgoedwetsubsidie vervangt de subsidies van Basisinfrastructuur (wat
onder andere gebeurde voor het Rijksmuseum Amsterdam).

Vaste huursubsidies als onderdeel van een wet
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4.3 Lessen voor Vlaanderen
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Op basis van de benchmarkanalyse werden volgende mechanismen in kaart gebracht inzake het beheer en de financiering van infrastructuur:

• Het innen van huur, al dan niet gekoppeld aan huursubsidies;

• Het verlichten van de onderhoudskosten voor de gebruiker door de creatie van een accommoderend belastings- wetgevingskader rond de
huur van infrastructuur, evenals het verstrekken van huursubsidies;

• Het exploreren van het commerciële potentieel van de culturele ruimte door het gebruik ervan te verhuren aan derde partijen, voor events,
commercieel uitbaten of onderverhuur;

• De onderhoudskosten van de culturele infrastructuur spreiden over meerdere partijen, of meerdere gebruikers;

• Het inzetten op, en aantrekken van, bedrijfsmecenaat en privé-investeringen;

• Tot slot, het beheer en werking van de culturele infrastructuur toevertrouwen aan een gespecialiseerd overheidsagentschap, dat in sommige
gevallen met specifiek dit oogmerk werd opgericht.

De benchmarkanalyse toont echter ook aan dat er zelden sprake is van universele succesverhalen wanneer nieuwe mechanismen worden
toegepast, er zijn wel altijd "hidden costs" waarvoor gewaarschuwd wordt, of die pas na het invoeren van deze praktijken duidelijk worden.

Sommige van de in kaart gebrachte mechanismen zijn zelfs uitgesproken controversieel door de hevige respons waarmee de verandering gepaard
ging, vaak afkomstig uit de culturele sector.

4.3 Lessen voor Vlaanderen
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4.3 Lessen voor Vlaanderen 

Het innen van huur

• Innen van huur is een courante praktijk in Europa. Culturele instellingen die gebruik maken van culturele infrastructuur van een overheid betalen daar
huur voor;

• Huurlasten kunnen een zware druk zetten op culturele instellingen in crisis tijden. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat huurlasten met terugvallende
bezoekerscijfers door de coronacrisis een grote last waren voor Nederlandse musea;

• De hoge last van huurkosten heeft in verschillende contexten geleid tot het opstellen van ondersteuningsmechanismen door overheden, vaak in de vorm
van werkings- of huursubsidies;

• Huurovereenkomsten moeten een duidelijke omschrijving hebben van de beheers-, verzeker- en restauratiekosten en de
verantwoordelijkheidsbevoegdheid voor deze kosten.
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4.3 Lessen voor Vlaanderen

Het exploreren van het commerciële potentieel van de culturele ruimte door het gebruik ervan te verhuren aan derde 
partijen, voor events, commercieel uitbaten of onderverhuur;

• Het exploiteren van commercieel potentieel van een locatie is een evidente piste die nu al gebruikt wordt, maar de inkomsten daarvan komen vaak de
gebruiker te goede. Verhuur door de gebruiker die tegelijk ook de onderhoudskosten op zich neemt is een veel voorkomend model;

• Culturele instellingen hebben een cultureel kapitaal dat de waarde van hun commerciële ruimte kan verhogen. De iconische status van het Louvre
verhoogt hun inkomsten uit eventverhuur aanzienlijk. Het is zoeken naar een evenwicht tussen de aard van de commerciële exploitatie en
winstgevendheid. De casus van het Madrid Destino heeft aangetoond dat een beheer met als primaire doelstelling economische duurzaamheid, al snel
stoot op een hevige respons vanuit de culturele sector, waar gevreesd wordt dat de culturele functie slechts op de tweede plaats komt en gemodificeerd
wordt, en dat haar werking steeds meer uitbesteed wordt aan derde partijen, weg van de culturele actoren;

• Het commercialiseren van culturele infrastructuur vraagt een specifieke skillset die niet noodzakelijk aanwezig is bij culturele instellingen en kan een
investering in middelen betekenen voor een inkomstenverhoging is;

De onderhoudskosten van de culturele infrastructuur spreiden over meerdere partijen, of meerdere gebruikers;

• Het verhuren van een culturele infrastructuur aan meerdere partijen kan de gedeelde kost voor die partijen aanzienlijke verlichten. 

• Het verhuren van infrastructuur aan verschillende culturele partners, kan een win-win situatie zijn, waar verschillende partijen van elkaar leren zoals in 
The Whitaker. 

• Het is van essentieel belang om in deze context een duidelijk afsprakenkader te hebben, waarin de verantwoordelijkheden van elke gebruiker uitgelijnd 
worden.
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4.3 Lessen voor Vlaanderen 

Het inzetten op, en aantrekken van, bedrijfsmecenaat en privé-investeringen;

• In verschillende Europese landen bestaat, in tegenstelling tot Vlaanderen, een duidelijk beleidskader rond bedrijfsmecenaat en privé-investeringen dat 
zou kunnen worden ingezet voor de restauratie of ontwikkeling van culturele infrastructuur. 

Het beheer en werking van de culturele infrastructuur toevertrouwen aan een gespecialiseerd overheid agentschap, dat in 
sommige gevallen met specifiek dit oogmerk werd opgericht.

• De bundeling van alle technische knowhow van gebouwbeheer kan een enorme troef zijn, maar het is hierbij belangrijk dat de sterke link met de 
inhoudelijke werking en het beheer van de collecties bewaakt wordt. Culturele infrastructuur onderscheidt zich sterk van andere publieke infrastructuur 
(bv. kantoorgebouwen voor de overheidsadministraties) en noodzaakt aldus een aangepast gebouwbeheer dat is afgestemd op haar specifieke 
culturele functie. 
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5. Conclusies 
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5. Conclusies 

In het onderzoek stonden volgende 3 onderzoeksvragen centraal:

1. Welke zijn realistische besparings- en groeiscenario’s voor de eigen infrastructuur? 

2. Wat zijn realistische besparings- en groeiscenario’s voor de investeringssubsidies? 

3. Hoe ziet het infrastructuurbeleid eruit in vergelijkbare Europese lidstaten (benchmark)? 
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5.1 Besparings- en groeiscenario’s voor de eigen infrastructuur

Vandaag liggen de investeringsnoden boven de beschikbare investeringsmiddelen. De beschikbare investeringsmiddelen laten weinig ruimte voor meer dan 

het uitvoeren van de strikt noodzakelijke herstellingen en kleine ingrepen.  Er is nood aan een bijsturing van het patrimonium en/of 

financieringsmechanismen om voldoende financiële ruimte te creëren om de eigenaarsrol op een voorbeeldige manier te vervullen. 

In dit kader werden drie beleidsopties (volledig behoud, afslanking, heroriëntering van het patrimonium ) besproken waarvoor telkens 4 sub-scenario’s 

werden doorgerekend (infrastructuurbudget -15%, -5%, +5%, +15%). 

In ‘Beleidsoptie 2 – Afslanking patrimonium’ wordt de budgettaire ruimte voor het Departement CJM het sterkt verruimd door de combinatie van het 

overdragen van bepaalde infrastructuren en heffen van huur bij de gebruikers.

Maar

Vandaag liggen de investeringsnoden boven de beschikbare investeringsmiddelen. De beschikbare investeringsmiddelen laten weinig ruimte voor meer dan 

het uitvoeren van de strikt noodzakelijke herstellingen en kleine ingrepen.  

Wanneer abstractie gemaakt wordt van de eenmalige inkomsten uit de overdracht, dan blijkt ook bij toepassing van ‘Beleidsoptie 2 – Afslanking 

patrimonium’ een algemene en structurele budgetverhoging nodig te zijn om aan de investeringsnoden te kunnen voldoen

De extra huurkosten voor getroffen gebruikers wordt slechts ten dele – voor 75% – gecompenseerd door extra werkingssubsidies. Deze meerkost voor de 

gebruikers kan de goede verderzetting van hun werking sterk bemoeilijken.
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Vandaag liggen de investeringsnoden boven de beschikbare subsidiemiddelen. Er is nood aan een bijsturing van het subsidiesysteem om gericht de 

grootste investeringsnoden in te kunnen vullen.

In dit kader werden drie beleidsopties (optimalisering interne werkcapaciteit, verlaging subsidiegraad en beperking toepassingsgebied) besproken 

waarvoor telkens 4 sub-scenario’s werden doorgerekend (infrastructuurbudget -15%, -5%, +5%, +15%). 

Op basis van de analyse blijkt: 

▪ Een optimalisering van de opvolgingssystemen biedt weinig tot geen ruimte voor financiële winsten

▪ Een verlaging van de subsidiegraad biedt ruimte om meer organisaties te ondersteunen of de waaier aan subsidiale werken te verruimen. Een
verlaging van de subsidiegraad is echter niet evident voor de getroffen werkingen in sectoren gekenmerkt door de combinatie van belangrijke
infrastructurele noden én beperkte financiële middelen

▪ Een beperking van het toepassingsgebied lijkt de meest aangewezen piste:
▪ Een strengere afbakening van het toepassingsgebied biedt de mogelijkheid om de subsidies meer strategisch gericht in te zetten
▪ Echter, door een sterkere afbakening zullen heel wat werkingen uit de boot vallen voor wie de investeringssubsidies noodzakelijk zijn om

infrastructuurprojecten te realiseren

5.2 Besparings- en groeiscenario’s voor de investeringssubsidies 
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Op basis van de benchmarkanalyse werden volgende mechanismen in kaart gebracht inzake het beheer en de financiering van infrastructuur:

• Het innen van huur, al dan niet gekoppeld aan huursubsidies;

• Het verlichten van de onderhoudskosten voor de gebruiker door de creatie van een accommoderend belastings- wetgevingskader rond de
huur van infrastructuur, evenals het verstrekken van huursubsidies;

• Het exploreren van het commerciële potentieel van de culturele ruimte door het gebruik ervan te verhuren aan derde partijen, voor events,
commercieel uitbaten of onderverhuur;

• De onderhoudskosten van de culturele infrastructuur spreiden over meerdere partijen, of meerdere gebruikers;

• Het inzetten op, en aantrekken van, bedrijfsmecenaat en privé-investeringen;

• Tot slot, het beheer en werking van de culturele infrastructuur toevertrouwen aan een gespecialiseerd overheidsagentschap, dat in sommige
gevallen met specifiek dit oogmerk werd opgericht.

De benchmarkanalyse toont echter ook aan dat er zelden sprake is van universele succesverhalen wanneer nieuwe mechanismen worden
toegepast, er zijn wel altijd "hidden costs" waarvoor gewaarschuwd wordt, of die pas na het invoeren van deze praktijken duidelijk worden.

Sommige van de in kaart gebrachte mechanismen zijn zelfs uitgesproken controversieel door de hevige respons waarmee de verandering gepaard
ging, vaak afkomstig uit de culturele sector.

5.3. Infrastructuurbeleid eruit in vergelijkbare Europese lidstaten 
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/afstootstrategie-2015-2020-rijksvastgoedbedrijf ;

- Rijksvastgoedbedrijf, “Leidraad Afstoot monumenten”, 2020;
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Geraadpleegde websites

- ABC, “Teatros públicos ante el reto de 
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Geraadpleegde websites
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culture.aspx ;

- Generalitat de Catalunya, “Agència Catalana del Patrimoni Cultural”, 
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/d
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https://english.slks.dk/work-areas/cultural-heritage/municipality-and-planning/
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Geraadpleegde websites
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ejendomme/drift-og-udvikling-af-ejendomme/ejendomsportefoelje/ ;

- Ministeriet Kultur, “Erhvervsudlejning”, https://slks.dk/omraader/slotte-og-
ejendomme/erhvervsudlejning/ ;

- Ministeriet Kultur, “Om FBB”, https://www.kulturarv.dk/fbb/omfbb.htm ;

- Ministeriet Kultur, “Vedligeholdelse af kulturinstitutioners ejendomme”, 
https://slks.dk/omraader/slotte-og-ejendomme/drift-og-udvikling-af-
ejendomme/vedligeholdelse-af-kulturinstitutioners-ejendomme/ ;

- Monumenten. “subsidies” https://www.monumenten.nl/monumenten-
onderhouden/subsidies ;

- Nationaal Restauratiefonds, https://www.restauratiefonds.nl/ ;

- National Theatre, “How we are run”, 
https://www.nationaltrust.org.uk/features/how-we-are-run ;

- Retsinformation, “Bekendtgørelse om museer mv.”, gepubliceerd 
februari 2021, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/333 ;

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Erfgoedwet”, 2016, 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet ;

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Overzicht 
subsidies”. https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/subsidies
;

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Vraag en antwoord – Erfgoedwet”, 
2021, https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/vraag-
antwoord ;

- Rijksoverheid. “Kunst- en Cultuurbeleid”, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-
cultuurbeleid ;

- Rijksoverheid. “Wat is een rijksmuseum?” 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/vraag-en-
antwoord/wat-is-een-rijksmuseum ;

- Rijksvastgoedbedrijf. “Making of Rijksmuseum”, gepubliceerd op 4 april 2013, 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/videos/2013/04/04/the-
making-of-het-rijksmuseum ;

- Stad Gent, "Reglement voor het verlenen van huursubsidies aan de Gentse 
niet-structureel gesubsidieerde 
toneelgezelschappen", www.stad.gent/nl/reglementen/reglement-voor-het-
verlenen-van-huursubsidies-aan-de-gentse-niet-structureel-gesubsidieerde ;

- Statistics Denmark, “Culture, economy and structure”, gepubliceerd 2020, 
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/kultur-og-kirke/kulturlivets-oekonomi-
og-struktur ;

- Stedelijk Museum Amsterdam, “History”, 
https://www.stedelijk.nl/en/museum/history ;

- Teatro Español, “Historia”, https://www.teatroespanol.es/historia ;

- Unesco, “Overall framework danish cultural”, 
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/overall-framework-
danish-cultural ;

- Vlaamse Overheid, "Vlaamse Overheid!", www.vlaanderen.be/de-vlaamse-
huursubsidie ;

- Who Owns England? “What Does Whitehall Own?”, gepubliceerd 2016, 
https://whoownsengland.org/2016/09/14/what-does-whitehall-own/ ;

- Wikiterritorial, “Les modes de gestion des musées”, gepubliceerd augustus 
2019, 
https://encyclopedie.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/fiches/Les%20mode
s%20de%20gestion%20des%20mus%C3%A9es/.
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Bijlage 1
Overzicht over te dragen infrastructuur  
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High-level analyse van de sites (1/2)  

Bijlage 1: Overzicht over te dragen infrastructuur 

5 005 m²

4 664 m²

2 947 m²

2 100 m²

1 943 m²

1 810 m²

1 519 m²

1 155 m²

1 000 m²

809 m²

723 m²

570 m²

400 m²

350 m²

Totaal

MuZee

Z33

Zinnema

FeliXart Museum

KANTL

Roger Raveel Museum

De Voerpoort

Permeke Museum

Jint

Kasteel Ter rijst

Het Veltmanshuis

Het Paviljoen

Het Lijsternest

Openbare bibliotheek

24.995 m²

50% van totaal

Op basis van de eindnota ‘Scenario’s voor de cultuur- en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap’ (23 april 2021) werden 14 sites geïdentificeerd
waarvan de infrastructuur overgedragen zou kunnen worden. De totale BVO voor deze sites resulteert in 24.995 m². De drie grootste infrastructuren (MuZee,
Z33 en Zinnema) omvatten 50% van de totale BVO van deze 14 sites.

* Bron:
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High-level analyse van de sites (2/2) 

Bijlage 1: Overzicht over te dragen infrastructuur 

1

1

1

1

1

1

Schoolgebouw

4
(29%)

4
(29%)

Kunstencentrum

Cultureel centrum

Bibliotheek

Museum

Huisbewaarders
woning

Kantoorgebouw

Polyvalente zaal

14

5
(36%)

Jeugd
1

(7%)

5
(36%)

3
(21%)

Kunsten

Sociaal-cultureel 
volwassenwerk

Cultureel 
erfgoed

14

2
(14%)

6
(43%)

4
(29%)

Goed

2
(14%)

Beperkt

Uitstekend

Redelijk

1414

Geen
erfgoedstatuut

4
(29%)

1
(7%)

9
(64%)

Beschermd
monument

Inventaris
bouwkundig erfgoed

11
(79%)

Blote
eigendom

Volle 
eigendom

1
(7%)

2
(14%)

Mede
eigendom

14

58% van de sites zijn
omschreven als cultureel
centrum of museum. De overige
sites worden omschreven als
kantoorgebouw, school gebouw,
polyvalente zaal,
huisbewaarderwoning,
kunstencentrum en bibliotheek.

Gebouw 

omschrijving
Gebruikersgroep Bereikbaarheid OVErfgoedstatus Eigendom

72% van de gebruikersgroepen
zijn sociaal-cultureel
volwassenwerk en cultureel
erfgoed. De overige sites
worden gebruik door jeugd (7%)
en kunsten (21%).

64% van de sites hebben geen
erfgoedstatuut. De overige sites
zijn beschermd monument
(29%) en opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed
(7%).

79% van de sites zijn in volle
eigendom. De overige 3 sites
zijn in mede-eigendom (7%) en
blote eigendom (14%)

57% van de sites zijn
uitstekend, goed of redelijk
bereikbaar met het openbaar
vervoer. 43% van de sites zijn
slecht beperkt bereikbaar met
het openbaar vervoer.
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Openbare bibliotheek, Voeren

350 m² 

De Voerpoort, Voeren

1.519 m² 

Het Lijsternest, Anzegem

400 m² 

Het Paviljoen, Voeren

1.074 m² 

GEEN AFBEELDING BESCHIKBAAR

Het Veltmanshuis, Voeren

723 m² 

GEEN AFBEELDING BESCHIKBAAR

FeliXart Museum, Drogenbos

2.100 m² 

Bijlage 1: Overzicht over te dragen infrastructuur 

Inventaris (1/3)



Vlaamse Overheid – Departement Cultuur, Jeugd en Media Deloitte & IDEA Consult 106

Jint, Brussel

1.200 m² 

KANTL, Gent

1.943 m² 
Kasteel Ter rijst, Pepingen

809 m² 

MuZee, Oostende

5.005 m²  

Permeke Museum, Jabeke

1.155 m²  

Roger Raveel Museum, Zulte

1.450 m² 

Bijlage 1: Overzicht over te dragen infrastructuur 

Inventaris (2/3)
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Z33, Hasselt 

4.664 m² 

Zinnema, Anderlecht

2.947 m²  

Inventaris (3/3)

Bijlage 1: Overzicht over te dragen infrastructuur 
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Bijlage 2 
Waardering van de eigen infrastructuur 
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Er zijn 5 algemeen aanvaarde vastgoedwaarderingsmethodes

(1) Vergelijkingspunten: identificatie en analyse van vergelijkbare transacties.

(2) Investeringsmethode: deze methode is gebaseerd op het principe dat de
waarde van een investering gerelateerd is aan de inkomsten dat het kan
genereren (jaarlijkse waarde of huur in dit geval van een eigendom). Er zijn 2
belangrijke investeringsmethoden: “Direct Capitalisation” en “Discounted
Cash Flow” (DCF).

(3) Kostenmethode (“depreciated replacement cost”): deze methode is
gebaseerd op de kosten om een terrein te kopen en het te schatten gebouw
opnieuw te bouwen, waarbij ook de leeftijd van het gebouw in rekening wordt
gebracht. Deze methode wordt hoofdzakelijk gebruikt om een atypisch
gebouw te waarderen. Deze methode kan toegepast worden op alle
gebouwen maar geeft niet noodzakelijk een marktwaarde weer.

(4) Residuele (grond)waarde (ontwikkelingsprojecten): daar de waarde van
een te ontwikkelen terrein/gebouw verbonden is met het project en het
volume dat er op gerealiseerd kan worden, bepaalt deze methode wat het
gebouw waard zal zijn bij oplevering, verminderd (i) met de noodzakelijke
bouwkosten, (ii) de financieringskosten en (iii) de ontwikkelaarsmarge.

(5) Inkomstenmethode: het belangrijkste idee hier is dat de huur die een
gebouw kan genereren, inherent verbonden is aan de activiteiten die in dat
gebouw plaatsvinden. In praktijk wordt deze methode gebruikt voor activa
zoals parkings, hotels, cinema’s, rusthuizen en andere recreatieve gebouwen.

Welke methode stellen we voor?

Volgens de RICS bepalingen, zou de gekozen waarderingsmethode altijd de
manier van denken weergeven van de meest waarschijnlijke koper.

In essentie betekent dit dat een schatter steeds het hoogste en beste gebruik
van een gebouw moet identificeren. Dit gebruik moet reflecteren welk type
investeerder het eigendom het meest waarschijnlijk zou aanschaffen.

Na een eerste analyse van de vastgoedprojecten, stellen we voor de volgende
methodes te gebruiken:

- Investeringsmethode (DC-model): FeliXart Museum, Het Lijsternest, Het
Paviljoen, Jint, MuZee, Permeke Museum, Roger Raveel Museum, Z33,
Zinnema

- Residuele (grond)waarde: De Voerpoort, Het Veltmanhuis, Openbare
Bibliotheek

- Vergelijkingspunten: Kasteel Ter Rijst

De schatting zal uitgevoerd worden volgens de bepalingen beschreven in de
“RICS Appraisal and Valuation Manual” (het “Red Book”), gepubliceerd door
“The Royal Institution of Chartered Surveyors” in juli 2017 en volgens de
algemene Belgische marktpraktijken. De schatting zal uitgevoerd worden
door Deloitte Real Estate, optredend als externe schatter, en is ook consistent
met de “TEGOVA European Property Valuation Guidelines”.

Vastgoedwaarderingsmethodes

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur
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De Voerpoort, Voeren 

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Waardering

833.000 EUR

Beschrijving van het gebouw

• De Voerpoort betreft aan de voorzijde een bakstenen huis onder
mansardedak met dakvensters, daterend uit eind 18de-, begin 19de
eeuw.

• Het huis is toegankelijk via de afgedekte rondboogpoort links, die resten
behield van de kalkstenen omlijsting der oorspronkelijke poort.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

De Voerpoort

3790 Voeren

Dorpsstraat 36

73054A0386/00F000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

1.519 m²

1.519 m²

85 m²

2.545 m²

1981

Geen erfgoedstatuut

1996

Volledig in gebruik

Cultureel centrum

Sociaal-cultureel volw assenw erk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Beperkt

Parameters ter berekening van de residuele grondwaarde:

Constructiekost: 1.300 €/m²

Buitenaanleg: 60 €/m²

Afbraak kost: 30 €/m²

Project management: 2%

Architect: 6%

Ingenieurskosten: 3%

BTW: 21% (100% recup)

Ontwikkelaarsmarge: 10%

Verkoopprijs : 2.350 €/m²

Financieringskosten: 2,2%

Financieringstermijn: 1 jaar
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FeliXart Museum, Drogenbos 

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Beschrijving van het gebouw

• Het FeliXart Museum, een modernistisch gebouw met veel lichtinval, is
een ontwerp van de architect Rob Geys en werd opgeleverd in 1996.

• Het FeliXart Museum beheert een collectie van circa 1500 schilderijen en
2000 tekeningen van Felix De Boeck.

Waardering

FeliXart Museum

1620 Drogenbos

Kuikenstraat 6

22001B0059/00Z000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

2.100 m²

2.100 m²

0 m²

5.033 m²

5

1995

Geen erfgoedstatuut

-

Volledig in gebruik

Museum

Cultureel erfgoed

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Goed

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

70 €/m²/y                                  

147.000€                                  

18 jaar

7,00%

2.100.000€                               

3,0%

-63.000€                                   

2.037.000€                               
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Het Lijsternest, Anzegem

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Beschrijving van het gebouw

• Het Lijsternest is een voormalig woonhuis in Anzegem in Vlaams
regionalistische stijl.

• Het betreft een breedhuis met twee zijrisalieten en een veranda aan de
westzijde. Het werd opgetrokken met streekeigen baksteen en de muren
werden witgekalkt boven een gepikte plint. De deuromlijsting werd
uitgevoerd in grijze gesinterde baksteen. De overstekende zadeldaken
rustten op schoorstukken en werden afgedekt met Vlaamse pannen en
voorzien van klimmende dakkapellen.

Waardering

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Het Lijsternest

8570 Anzegem

Stijn Streuvelsstraat 25

34018C0475/00T000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

400 m²

400 m²

0 m²

2.747 m²

1905

Beschermd monument

2013

Volledig in gebruik

Museum

Cultureel erfgoed

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Redelijk

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

65 €/m²/y                                  

26.000€                                    

9 jaar

6,00%

433.000€                                  

2,5%

-11.000€                                   

422.000€                                  
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Het Paviljoen, Voeren

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Beschrijving van het gebouw

• Geen informatie beschikbaar

Waardering

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Het Paviljoen

3790 Voeren

Kw inten 5

73078B0428/00C000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

1.074 m²

570 m²

504 m²

5.594 m²

19

1974

Geen erfgoedstatuut

1991

Volledig in gebruik

Cultureel centrum

Sociaal-cultureel volw assenw erk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Beperkt

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

60 €/m²/y                                  

34.000€                                    

18 jaar

7,00%

486.000€                                  

4,0%

-19.000€                                   

467.000€                                  
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Het Veltmanshuis, Voeren

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Beschrijving van het gebouw

• Het Veltmanshuis is een monumentaal pand. Het huidige gebouw stamt
van omstreeks 1800, maar de kern is vermoedelijk uit de 17e of de
eerste helft van de 18e eeuw.

• Het betreft een dubbelhuis uitgevoerd in baksteen onder mansardedak
van zeven traveeën.

Waardering

852.000 EUR
Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Het Veltmanshuis

3790 Voeren

Kw inten 3

73078B0428/00C000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

723 m²

723 m²

0 m²

5.594 m²

9

1794

Geen erfgoedstatuut

2012

Volledig in gebruik

Cultureel centrum

Sociaal-cultureel volw assenw erk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Beperkt

Parameters ter berekening van de residuele grondwaarde:

Constructiekost: 1.300 €/m²

Buitenaanleg: 60 €/m²

Afbraak kost: 30 €/m²

Project management: 2%

Architect: 6%

Ingenieurskosten: 3%

BTW: 21% (100% recup)

Ontwikkelaarsmarge: 10%

Verkoopprijs : 2.450 €/m²

Financieringskosten: 2,2%

Financieringstermijn: 1 jaar
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Jint, Brussel

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche WaarderingBeschrijving van het gebouw

• De kantoorruimte bevindt zich boven het winkelcentrum Anspach (« Les
Nouvelles Galeries du Boulevard Anspach »), een ontwikkelingsproject uit
2009 met een gemixed programma.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Het Veltmanshuis

3790 Voeren

Kw inten 3

73078B0428/00C000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

723 m²

723 m²

0 m²

5.594 m²

9

1794

Geen erfgoedstatuut

2012

Volledig in gebruik

Cultureel centrum

Sociaal-cultureel volw assenw erk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Beperkt

Om een correcte raming te maken van de verkoopopbrengst

van de blote eigendom dient men de periode waarvoor het

vruchtgebruik wordt gevestigd in acht te nemen. Gezien er

geen informatie beschikbaar is met betrekking tot deze

periode is het niet mogelijk om een correcte inschatting te

maken van de blote eigendom voor de sites Jint en KANTL en

wordt de waarde van deze sites niet mee in rekening

genomen in de verdere doorrekening in de beleidsopties en

scenario’s.
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KANTL, Gent

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Beschrijving van het gebouw

• KANTL is gevestigd in een herenhuis dat halfweg de 18de eeuw in de
plaats kwam van het middeleeuwse 'steen’.

• Na de Tweede Wereldoorlog onderging het gebouw nog enkele
aanpassingen: in de jaren '60 en '70 werden moderniseringswerken
uitgevoerd, waarbij o.m. vroegere privévertrekken op de verdieping
werden omgevormd tot sobere kantoorruimten. De laatste omvangrijke
werken werden uitgevoerd naar aanleiding van het 100-jarige bestaan
van de Academie in 1986. Een aantal interieurs werd gerestaureerd en
er werd opnieuw ander buitenschrijnwerk geplaatst.

Waardering

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

KANTL

9000 Gent

Koningstraat 18

44802B1475/00C000

Blote eigendom

Vlaamse Gemeenschap

1.943 m²

1.943 m²

240 m²

730 m²

1745

Beschermd monument

2013

Volledig in gebruik

Schoolgebouw

Kunsten

Onbepaald

Goed

Om een correcte raming te maken van de verkoopopbrengst

van de blote eigendom dient men de periode waarvoor het

vruchtgebruik wordt gevestigd in acht te nemen. Gezien er

geen informatie beschikbaar is met betrekking tot deze

periode is het niet mogelijk om een correcte inschatting te

maken van de blote eigendom voor de sites Jint en KANTL en

wordt de waarde van deze sites niet mee in rekening

genomen in de verdere doorrekening in de beleidsopties en

scenario’s.
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Kasteel Ter Rijst, Pepingen 

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Waardering

1.982.000 EUR

Beschrijving van het gebouw

• Het kasteel met vier vleugels heeft een gevel waaronder drie arcades zijn
ingebracht. Deze zijn geschikt rond een bakstenen binnenplaats. Deze
wordt betreden via een opvallende triomfboog met vier Dorische zuilen.

• Aan de noordkant bevinden zich de gemeenschappelijke kamers. De
zuidgevel is met vier centrale pijlers versierd met daarboven een
klassieke fronton. De daken met grote overspanningen hebben een licht
overstek. De bescheidenheid van het gebouw wordt weerspiegeld in de
tamelijke lage hoogte van de wanden, die zijn beperkt tot twee niveaus
onder een puntdak van leisteen.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Kasteel Ter rijst

1670 Pepingen

Terrest 2

23029D0052/00E000

Volle eigendom

Fonds Culturele Infrastructuur

809 m²

809 m²

0 m²

221.595 m²

2

NULL

Beschermd monument

2019

NULL

Polyvalente zaal

Kunsten

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Beperkt

Constructiewaarde op basis van

vergelijkingspunten: 2.450 €/m²
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MuZee, Oostende

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche WaarderingBeschrijving van het gebouw

• Het gebouw aan de Romestraat 11 werd in 1949-1955 gebouwd als
warenhuis SEO van de Socialistische Coöperatieve naar een ontwerp van
architect Gaston Eysselinck.

• Het gebouw behield amper vijfentwintig jaar zijn originele functie. Toen
de coöperatieve in 1981 failliet werd verklaard begon de zoektocht naar
een nieuwe bestemming. Uiteindelijk werd het gebouw eigendom van de
Provincie West-Vlaanderen om onderdak te bieden aan het PMMK.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

MuZee

8400 Oostende 

Amsterdamstraat 52

35013C0255/00H008

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

4.580 m²

480 m²

0 m²

620 m²

1953

Beschermd monument

2010

Volledig in gebruik

Museum

Cultureel erfgoed

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Goed

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

85 €/m²/y                                  

426.000€                                  

18 jaar 

7,00%

6.086.000€                               

2,5%

-153.000€                                 

5.933.000€                               
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Beschrijving van het gebouw

• De bibliotheek is een rechhoekig volume uit baksteen met een glazen
gevel. Het volume heeft een geknikt zadeldak dat uitkraagt langs de
straatzijde.

Openbare bibliotheek, Voeren

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche Waardering

190.000 EUR
Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Openbare bibliotheek

3790 Voeren

Berneauw eg 40

73075A0791/00F000

Volle eigendom

Departement Cultuur, Jeugd en Media

350 m²

283 m²

0 m²

632 m²

1994

Geen erfgoedstatuut

-

NULL

Bibliotheek

Sociaal-cultureel volw assenw erk

Onbepaald

Beperkt

Parameters ter berekening van de residuele grondwaarde:

Constructiekost: 1.300 €/m²

Buitenaanleg: 60 €/m²

Afbraak kost: 30 €/m²

Project management: 2%

Architect: 6%

Ingenieurskosten: 3%

BTW: 21% (100% recup)

Ontwikkelaarsmarge: 10%

Verkoopprijs : 2.350 €/m²

Financieringskosten: 2,2%

Financieringstermijn: 1 jaar
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Permeke Museum, Jabbeke

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche WaarderingBeschrijving van het gebouw

• Het Permekemuseum is gehuisvest in het vroegere woonhuis van
Constant Permeke, 'de vier winden' in de West-Vlaamse gemeente
Jabbeke. Dit is het huis dat Permeke tussen 1928 en 1930 liet bouwen
door architect Pierre Vandervoort. Naast het huis liet Permeke een
expositieruimte bouwen.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Permeke Museum

8490 Jabbeke

Gistelsteenw eg 341

31012C0151/00K000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

1.155 m²

575 m²

185 m²

925 m²

1930

Inventaris bouw kundig erfgoed

-

Volledig in gebruik

Museum

Cultureel erfgoed

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Beperkt

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

65 €/m²/y                                  

81.000€                                    

9 jaar

7,00%

1.157.000€                               

3,0%

-29.000€                                   

1.128.000€                               
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Roger Raveel Museum, Zulte

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche WaarderingBeschrijving van het gebouw

• Het gebouw betreft een langgerekt wit modern gebouw, ontworpen door
Stéphane Beel.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Roger Raveel Museum

9870 Zulte

Gildestraat 2 - 8

44037A0533/00E000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

1.450 m²

1.450 m²

0 m²

3.084 m²

1999

Geen erfgoedstatuut

1999

Volledig in gebruik

Huisbew aardersw oning

Cultureel erfgoed

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Redelijk

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

75 €/m²/y                                  

102.000€                                  

18 jaar 

7,00%

1.457.000€                               

3,5%

-36.000€                                   

1.421.000€                               
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Z33, Hasselt

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

WaarderingInformatiefiche Beschrijving van het gebouw

• De naam Z33 is een afkorting van het adres: Zuivelmarkt 33. Z33 is
gehuisvest in het voormalige begijnhof te Hasselt, waar in 1958 een
museale vleugel de ommuurde site vervolledigde.

• In 2017 is er een renovatie van het bestaande gebouw en aansluitend
daarop een uitbreiding gepland langs de Bonnefantenstraat naar een
ontwerp van architecte Francesca Torzo. Zij ontwierp een sober en
ingehouden gebouw dat zich inpast in het historisch stadsweefsel. Met
respect voor het verleden sluit het ontwerp aan op de
baksteenarchitectuur van zowel de begijnhofsite als op de bestaande
tentoonstellingsvleugel.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Z33

3500 Hasselt

Zuivelmarkt 33

71022H0098/00E000

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

4.664 m²

4.664 m²

0 m²

6.840 m²

-

Geen erfgoedstatuut

-

In renovatie

Cultureel centrum

Kunsten

Onbepaald

Goed

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

85 €/m²/y                                  

396.000€                                  

18 jaar 

7,00%

5.657.000€                               

2,0%

-113.000€                                 

5.544.000€                               
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Zinnema, Anderlecht

Bijlage 2: Waardering van de eigen infrastructuur

Informatiefiche WaarderingBeschrijving van het gebouw

• De infrastructuur van Zinnema bestaat uit een grote scene waar plek is
voor 365 toeschouwers en twee studio’s met plek voor 100 en 80
toeschouwers.

• Ook heb je er een lumineuze patio van honderd vierkante meter, een
exporuimte, een opnamestudio (De Zennestudio), een uitleendienst voor
technisch podium materiaal en twee polyvalente studio’s.

Site

Gemeente

Straat

Perceelsidentificatie

Eigendom

Eigenaar VO

Gebouwoppervlakte

Oppervlakte bovengronds 

Oppervlakte ondergronds 

Oppervlakte Patris

Parkeerplaatsen

Bouwjaar

Erfgoedstatus

Jaar laatste grondige wijziging

Gebouw Toestand

Gebouw subcategorie 

Gebruikersgroep

Gebouwbeheer

Beoordeling aanbod OV 

Zinnema

1070 Anderlecht

Victor Rauterstraat 143

0

Volle eigendom

Vlaamse Gemeenschap

2.947 m²

350 m²

50 m²

613 m²

1

-

Geen erfgoedstatuut

-

Volledig in gebruik

Kunstencentrum

Sociaal-cultureel volw assenw erk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Uitstekend

Estimated rent

Estimated rent per year

Lease back termijn assumptie

Yield 

Gross Market Value before 

corrections

CAPEX

provisie

Correction total

Gross M arket Value after 

corrections

80 €/m²/y                                  

250.000€                                  

18 jaar 

6,75%

3.704.000€                               

2,5%

-93.000€                                   

3.611.000€                               


