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Inleiding 
 
De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) richt zich, ten behoeve van het behoud van het 
cultureel erfgoed voor toekomstige generaties, op het verenigen van organisaties op het 
gebied van monumentenbeheer in Nederland. Daarmee voorziet de NMo sedert haar 
oprichting in een grote behoefte aangezien de Nederlandse monumentenwereld van 
oorsprong versnipperd is. Naast de Rijksoverheid en enkele tientallen grotere 
gespecialiseerde of geografisch gesegmenteerde organisaties, zijn de Nederlandse 
monumenten in het bezit van gemeenten en vele kleine organisaties, stichtingen of 
particulieren. Voor sommige typen monumenten bestond tot de komst van de NMo geen of 
nauwelijks opvangmogelijkheid.  

Tegen die achtergrond vormden in 2013 een aantal grote monumentenorganisaties de 
stichting ter oprichting van de Nationale Monumentenorganisatie met het doel de krachten te 
bundelen. In datzelfde jaar gaf de Rijksoverheid te kennen een substantieel pakket 
Rijksmonumenten te willen afstoten en dit wellicht bij een op te richten NMo te willen 
onderbrengen. In april 2014 werd de NMo officieel opgericht in de vorm van een vereniging. 
Om mogelijke conflicten met de statutaire doelstellingen van de individuele leden te 
vermijden, werd in juni 2014 een separate Stichting Monumentenbezit (SMB) opgericht om 
het eigendom en beheer van de te verwerven monumenten onder te brengen. Doel, functie 
en governance voor beide organisaties werden voor de oprichting in statuten vastgelegd.  

 

Een stevige basis 

De Tweede kamer stemde op 8 december 2015 definitief in met de overdracht van de 29 
monumenten aan de NMo. Deze werd op 15 januari 2016 geëffectueerd. Deze acquisitie 
zorgde voor een vliegende start van de NMo. Volume, kwaliteit en schaalgrootte van dit 
pakket maken dit duidelijk. Het gaat hierbij met name om: 

1) de methodiek en kennis die gebruikt is bij de verwerving van het pakket,  

2) de grootte van de meegekregen instandhoudingsvergoeding die professioneel 
vermogensbeheer mogelijk maakt en 

3) de schaalgrootte van het pakket die het creëren van een professionele 
beheersorganisatie mogelijk maakt.  

 

 



In 2018 is de Oostkerk in Middelburg als 30e monument door de NMo verworven en bij de 
SMB ondergebracht. Dit iconische top 100 monument was eigendom van een particuliere 
organisatie. Ook hiervoor kan de NMo een passend vangnet vormen.  

Het vermogen ten behoeve van de instandhouding van de 30 monumenten wordt vanuit de 
NMo beheerd door drie landelijke vermogensbeheerders. De NMo-Beleggingscommissie 
monitort de wijze waarop de beleggingsmandaten van deze vermogensbeheerders worden 
uitgevoerd. De richtlijnen voor het beheer van het vermogen zijn vastgelegd in een 
Beleggingsstatuut. 

De hoogte van de noodzakelijke instandhoudingsvergoeding is op basis van de kennis en 
ervaring van de leden per monument bepaald. Uit het vermogen ontvangt de SMB een vast 
en zo mogelijk te indexeren jaarlijks bedrag ter dekking van dagelijks en langjarig 
onderhoud. Ook de NMo ontvangt hieruit jaarlijks een bedrag ter dekking van haar 
organisatiekosten.  

De portefeuille van de 30 monumenten is ondergebracht bij de SMB. Deze stichting zorgt 
voor de uitvoering van de exploitatie en het onderhoud. De NMo is het aanspreekpunt voor 
acquisitie van nieuwe monumenten, die daarna kunnen worden ondergebracht in de SMB of 
bij leden van de NMo. De SMB beschikt over de kennis inzake beheer en exploitatie van 
monumenten en zij kan daarnaast gebruik maken van de bij de leden van de vereniging 
NMo aanwezige kennis en kunde.  
 
Lange termijn visie 
 
De NMo is een vereniging van ‘monumenten bezittende en exploiterende’ organisaties en 
kent een open toetredingsstructuur met statutair vastgelegde toetredingscriteria. De NMo 
streeft een ideëel doel na: het behoud van het cultureel erfgoed voor toekomstige 
generaties. De vereniging heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).  

De huidige leden van de NMo verschillen onderling: specialistisch, nationaal, regionaal of 
lokaal. Dat geeft een interessante complementariteit en kruisbestuiving. Het doel is om de 
komende 3 jaar van 8 (eind 2018) naar 15 leden te groeien, waarna het ledental in de jaren 
daarna kan uitkomen tussen de 20 en 30 organisaties. Per 1 januari 2019 zijn de leden van 
LFBH (waaronder de meeste Stadsherstelorganisaties) collectief lid geworden van de NMo 
voor een periode van 3 jaar, dus de periode van dit beleidsplan.  

De NMo richt zich uitdrukkelijk op de lange termijn, waarop het duurzaam (doen) beheren en 
exploiteren van monumenten die belangrijk zijn voor toekomstige generaties het 
uitgangspunt vormt. De NMo bundelt daarbij krachten en creëert schaalvergroting van die 
elementen die de monumentenwereld beter en efficiënter maken.  

De NMo beperkt zich daarbij niet tot een bepaald thema of een bepaalde geografische regio, 
waarmee het zich onderscheidt van de andere monumentenorganisaties. Daarbij heeft de 
NMo enkele kenmerken die vergelijkbaar zijn met de National Trust in Engeland.  

 

 



 

Vier strategische hoofdlijnen 

De NMo richt zich op vier strategische hoofdlijnen:  

● Het organiseren van duurzaam beheer van monumenten; 
● Kennisuitwisseling en publieksbereik; 
● Dienstverlening; 
● Vermogensbeheer.  
 
Verwerving en organisatie van beheer van monumenten 
 
Overheden zien het beheer van monumenten, die doorgaans hoge instandhoudingskosten 
kennen, veelal niet meer tot hun kerntaak. Dit gold allereerst voor de genoemde 29 van het 
Rijk verworven monumenten, maar we zien deze tendens ook bij lagere overheden. De NMo 
richt zich erop het logische aanspreekpunt te worden voor het afstoten van monumenten 
door overheden. Het is een alternatief dat aanslaat in deze tijd waarin overheden enerzijds 
willen afslanken, maar anderzijds een antwoord willen zien op de grote belangstelling van 
het publiek voor cultureel erfgoed. 

De NMo richt zich ook op de verwerving van nieuwe (portfolio’s van) monumenten. De 
strategie is daarbij dat de SMB in beginsel de monumenten opneemt die niet efficiënter bij 
leden geplaatst kunnen worden of waarvan de eigenaar wil dat deze bij de SMB worden 
geplaatst. NMo en SMB accepteren in beginsel alle typen monumenten, maar streven wat 
exploitatie betreft een evenwichtig portfolio na.  

Kennisuitwisseling en publieksbereik 

Het uitwisselen van kennis en ervaring over monumentenbeheer bevordert samenwerking 
tussen de leden en komt daarnaast ook de monumentensector als geheel ten goede. De 
uitwisseling van inhoudelijke kennis en de samenwerking tussen monumenten beherende 
organisaties is vooral operationeel en praktisch gericht. Tijdens de 4 tot 5 NMo NU 
kennisbijeenkomsten per jaar worden actuele onderwerpen uit de erfgoedpraktijk besproken. 
In 2018 trokken deze bijeenkomsten doorgaans 70 - 100 deelnemers uit het 
monumentenveld per keer. In 2019 zijn inmiddels alle NMo NU bijeenkomsten ingepland. 
Tevens wordt in 2019 de tweede editie georganiseerd van de Leergang Effectief 
Monumentenbeheer. De eerste editie werd eind 2018 succesvol afgerond door 12 
deelnemers. De training is per onderdeel en opnieuw na afloop grondig geëvalueerd en 
waar nodig aangepast en uitgebreid. Bij voldoende belangstelling zal ook in de jaren 2020 
en 2021 een dergelijke training worden georganiseerd (derde en vierde editie). 
 
Vooralsnog zal in deze beleidsperiode geen belangbehartiging plaatsvinden. In goed overleg 
met de monumentensector kan de NMo zich op termijn breder ontwikkelen tot een platform 
voor de gehele sector door krachten te bundelen waar sprake is van gedeelde belangen en 
door samenwerking te zoeken waar dat kan. Goede externe communicatie is daarbij 
essentieel. De NMo streeft er voorts naar om belangstelling voor monumenten te creëren bij 

 

 



het publiek. Waar mogelijk zal de NMo initiatieven ontplooien of ondersteunen die de 
publieke aandacht voor monumenten vergroten.  
 
Dienstverlening 
 
De NMo beheert en ontwikkelt diensten die het efficiënter en mogelijk beter kan leveren dan 
de individuele leden of andere organisaties, zoals collectieve taxaties, inspecties en second 
opinions. Tevens kunnen afspraken gemaakt worden over planning en uitvoering van 
restauratiewerkzaamheden van objecten (voor derden), beheer en regulier onderhoud van 
monumenten, juridische en financiële kennis. 

Collectieve taxaties zullen in de beleidsperiode 2019-2021 worden gecontinueerd en waar 
mogelijke worden uitgebreid. Er wordt naar gestreefd om de herbouwwaarde- en 
marktwaardetaxaties die de leden uitvoeren zoveel mogelijk via de collectieve taxatiedienst 
van de NMo te laten lopen. Daarbij zal ook worden onderzocht of andere partijen dan leden 
gebruik zouden kunnen maken van deze dienst. 

In december 2018 is voorts het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) gelanceerd. Dit is in 
eerste aanleg een vraag- en aanbodwebsite voor koop en verhuur van monumenten. Het 
bevat tevens relevante informatie voor duurzaam beheer en bezit van monumenten. Het 
NMP verbindt erfgoedpartijen en maakt daarnaast voor een breder publiek de erfgoedwereld 
inzichtelijk. Zo kunnen alle Nederlanders, naast de vraag- en aanbodwebsite en relevante 
informatie voor duurzaam bezit en beheer van monumenten, kennis nemen van de diverse 
overnachtings- en evenementenlocaties in monumenten alsmede de uitgebreide 
activiteitenagenda op het portaal die de erfgoedactiviteiten van alle deelnemers aan het 
portaal inzichtelijk maakt.  

Het NMP zal in deze beleidsperiode verder worden uitgebouwd en verdiept. Het genereren 
van inkomsten uit het NMP is essentieel om nieuwe activiteiten van de NMo mogelijk te 
maken. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar het ontsluiten van informatie van alle 
Rijksmonumenten in Nederland voor het publiek. Deze informatie zal dan gekoppeld kunnen 
worden aan het reeds bestaande aanbod op het portaal, waardoor de Rijksmonumenten op 
het portaal, als vraag en aanbod, overnachtings- of evenementlocatie toegankelijker en 
inzichtelijker worden. Hiermee beoogt de NMo passend gebruik van monumenten te 
stimuleren en tevens  de belangstelling en kennis van Rijksmonumenten onder het publiek 
te vergroten. Ook de toegankelijkheid voor jongeren en vrijwilligers is een aandachtspunt. 

Vermogensbeheer 
 
Bij verwerving van monumenten streeft de NMo ernaar om fondsen te verwerven die 
duurzame instandhouding en exploitatie mogelijk maken. De NMo voert over het verworven 
vermogen, dat immers in vele gevallen voor de eeuwigheid is, een professioneel 
vermogensbeheer. Daartoe zijn drie goed aangeschreven vermogensbeheerders 
gemandateerd die volgens de richtlijnen in het eerder genoemde Beleggingsstatuut zorgen 
voor een optimaal vermogensbeheer en rendement. Uitgangspunt voor nieuwe acquisities is 
de financiering van exploitatietekorten door middel van een door verkoper ter beschikking te 
stellen instandhoudingsvergoeding.  

 

 



 
De komende drie jaar (2019-2021) wordt beoogd het belegd vermogen minimaal op peil te 
houden en voldoende rendement te behalen om aan de uitgavenverplichtingen te kunnen 
voldoen overeenkomstig de in het Beleggingsstatuut vastgelegde spending rule. 
 
De NMo zal zich daarnaast in de beleidsperiode 2019-2021 voor het eerst actief gaan 
richten op fondsen, sponsoring en filantropie om zo aanvullende inkomsten te verkrijgen, 
bijvoorbeeld via het NMP (donatiebutton). Ook schenkingen gericht op het behoud van 
monumenten en nalatenschappen kunnen door de NMo worden beheerd en op duurzame 
wijze worden aangewend. 
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