
d.d.	  17	  mei	  2020:	  ledenmail	  Museum	  Vereniging	  over	  voorlopig	  protocol	  

Beste	  leden,	  

Vanavond	  heeft	  het	  kabinet	  bekend	  gemaakt	  dat	  musea	  naar	  verwachting	  per	  1	  juni	  aanstaande	  
mogen	  heropenen,	  zij	  het	  onder	  strikte	  voorwaarden	  zoals	  reserveren	  vooraf	  in	  tijdsvakken	  (online	  
of	  telefonisch).	  Die	  voorwaarden	  zijn	  vervat	  in	  een	  voorlopig	  protocol	  voor	  veilige	  en	  verantwoorde	  
heropening	  van	  musea	  dat	  vanaf	  vandaag	  beschikbaar	  is.	  Doel	  van	  het	  protocol	  voor	  veilige	  en	  
verantwoorde	  heropening	  van	  musea	  is	  dat	  bezoekers	  veilig	  samen	  uit	  kunnen	  in	  het	  museum	  en	  dat	  
vrijwilligers,	  medewerkers	  en	  leveranciers	  die	  niet	  tot	  de	  risicogroepen	  van	  het	  coronavirus	  behoren	  
op	  een	  veilige	  manier	  hun	  werk	  in	  het	  museum	  kunnen	  doen.	  De	  maatregelen	  in	  het	  protocol	  zijn	  
bedoeld	  om	  nieuwe	  besmettingen	  met	  het	  coronavirus	  te	  voorkomen	  en	  de	  gevolgen	  van	  het	  
nieuwe	  virus	  te	  beperken.	  Het	  protocol	  betekent	  helaas	  dat	  niet	  alle	  musea	  per	  1	  juni	  zullen	  kunnen	  
heropenen.	  Het	  is	  aan	  het	  bestuur	  of	  de	  bestuurder	  van	  het	  museum	  om	  te	  beoordelen	  of	  dit	  
haalbaar	  is,	  ook	  in	  personele	  en	  financiële	  zin.	  Natuurlijk	  is	  de	  hoop	  gevestigd	  op	  verdere	  
versoepeling	  van	  de	  maatregelen	  in	  de	  zomer	  maar	  het	  kan	  zijn	  dat	  het	  kabinet	  na	  heropening	  
aanleiding	  ziet	  om	  maatregelen	  te	  verscherpen	  of	  zelfs	  weer	  tot	  tijdelijke	  sluiting	  over	  te	  gaan.	  
Verder	  is	  het	  goed	  om	  te	  beseffen	  dat	  bovenregionaal	  verkeer	  ontmoedigd	  wordt,	  net	  als	  reizen	  per	  
openbaar	  vervoer.	  Dat	  betekent	  dat	  musea	  vooral	  bezoek	  uit	  hun	  eigen	  regio	  of	  omgeving	  zullen	  
ontvangen.	  	  	  	  	  	  

Minister	  van	  Engelshoven	  geeft	  aan	  dat	  beheersing	  van	  het	  virus	  voorop	  staat	  
Zojuist	  spraken	  we,	  samen	  met	  enkele	  andere	  brancheorganisaties	  in	  de	  cultuur,	  minister	  Van	  
Engelshoven	  (OCW)	  over	  de	  verwachte	  heropening.	  Zij	  liet	  weten	  dat	  ook	  bij	  heropening	  musea	  een	  
beroep	  kunnen	  blijven	  doen	  op	  de	  maatregelen	  in	  het	  noodpakket	  banen	  en	  economie	  (o.a.	  NOW	  en	  
TOGS).	  Ook	  meldde	  zij	  dat	  de	  300	  miljoen	  extra	  ingezet	  kan	  worden	  op	  de	  langer	  voortdurende	  
derving	  van	  eigen	  inkomsten.	  En	  dat	  pas	  als	  de	  300	  miljoen	  extra	  verdeeld	  is,	  een	  tweede	  tranche	  
van	  specifieke	  steun	  voor	  de	  culturele	  sector	  in	  beeld	  komt.	  Verder	  benadrukte	  ze	  dat	  de	  fasering	  
valt	  en	  staat	  met	  beheersing	  van	  het	  virus.	  En	  dat	  het	  OMT	  op	  20	  mei	  advies	  aan	  het	  kabinet	  
uitbrengt	  of	  de	  verwachte	  heropening	  van	  musea	  per	  1	  juni	  aanstaande	  doorgang	  kan	  vinden.	  	  	  	  	  	  

Voorlopig	  protocol	  is	  vanaf	  vandaag	  beschikbaar	  
Voorwaarde	  voor	  heropening	  van	  een	  museum	  is	  dat	  het	  ten	  minste	  aan	  het	  protocol	  voor	  musea	  
voldoet.	  Het	  protocol	  moet	  veilige	  en	  verantwoorde	  heropening	  van	  de	  musea	  mogelijk	  maken.	  
Musea	  kunnen	  hiermee	  aan	  de	  slag.	  Ondertussen	  zal	  de	  Museumvereniging	  faciliteren	  met	  een	  
basispakket	  voor	  bewegwijzering	  en	  signalering	  –	  vrij	  te	  gebruiken	  indien	  gewenst.	  Dat	  pakket	  komt	  
in	  de	  loop	  van	  volgende	  week	  beschikbaar	  op	  museumcontact.nl.	  Verder	  onderzoeken	  we	  in	  
hoeverre	  online	  ticketverkoop	  voor	  musea	  die	  aan	  de	  Museumkaart	  deelnemen,	  beschikbaar	  kan	  
komen.	  Maar	  telefonisch	  reserveren	  bij	  het	  museum	  is	  ook	  een	  optie.	  	  	  

Heb	  je	  tips	  voor	  collega’s	  over	  toepassing	  van	  het	  protocol	  en	  wil	  je	  die	  via	  ons	  delen?	  Mail	  dan	  naar	  
Cathelijne	  van	  Wingerden	  via	  website@museumvereniging.nl	  Laten	  we	  elkaar	  zoveel	  mogelijk	  helpen	  
weer	  open	  te	  gaan!	  

Publiek	  is	  trouw	  aan	  musea	  
Cijfers	  van	  de	  Museumkaart	  laten	  zien	  dat	  de	  museumbezoeker	  trouw	  is	  aan	  musea.	  Met	  de	  
campagne	  ‘Bewaar	  je	  kaart,	  geniet	  later’	  wordt	  publiek	  actief	  gevraagd	  de	  automatische	  verlenging	  
van	  de	  looptijd,	  met	  de	  duur	  van	  sluiting	  van	  de	  musea,	  om	  te	  zetten	  in	  een	  donatie.	  Van	  de	  25.000	  
kaarthouders	  die	  tot	  nu	  toe	  reageerden,	  koos	  maar	  liefst	  92%	  voor	  donatie.	  De	  middelen	  uit	  de	  
Museumkaart	  komen	  ten	  goede	  aan	  de	  musea.	  Verder	  blijkt	  uit	  recent	  onderzoek	  van	  Hendrik	  



Beerda	  Brand	  Consultancy	  dat	  museumbezoekers	  trouw	  zijn	  aan	  de	  sector.	  Maar	  liefst	  79%	  van	  de	  
Nederlandse	  museumbezoekers	  verwacht	  na	  heropening	  de	  musea	  weer	  even	  veel	  of	  zelfs	  meer	  te	  
gaan	  bezoeken.	  Maar	  zij	  maken	  zich	  ook	  zorgen	  of	  het	  museumbezoek	  'veilig'	  mogelijk	  is.	  Het	  
protocol	  kan	  hen	  vertrouwen	  geven.	  

Onverminderde	  inzet	  op	  passend	  steunpakket	  
Ook	  als	  musea	  weer	  mogen	  heropenen,	  is	  een	  bestuurlijk	  akkoord	  voor	  musea	  hoognodig.	  De	  
gemiddelde	  derving	  aan	  eigen	  inkomsten	  bedraagt	  sinds	  sluiting	  zo’n	  10	  miljoen	  euro	  per	  week.	  
Bij	  heropening	  zullen	  de	  inkomsten	  weliswaar	  toenemen,	  maar	  naar	  verwachting	  zal	  ook	  dan	  sprake	  
zijn	  van	  derving	  van	  5	  tot	  7	  miljoen	  euro	  per	  week.	  Het	  onlangs	  door	  de	  minister	  aangekondigde	  
steunpakket	  van	  300	  miljoen	  is	  dan	  ook	  waardevol,	  maar	  zij	  heeft	  zelf	  al	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  
aangegeven	  dat	  meer	  middelen	  nodig	  zijn	  én	  over	  uitwerking	  van	  het	  steunpakket	  is	  nog	  altijd	  
onduidelijkheid.	  De	  Museumvereniging	  herhaalt	  de	  oproep	  voor	  een	  bestuursakkoord	  tussen	  rijk,	  
provincies	  en	  gemeenten	  voor	  passende	  steun	  aan	  álle	  musea:	  ongeacht	  grootte,	  type	  collectie,	  
vestigingsplaats	  of	  wijze	  van	  financiering.	  Het	  steunpakket	  zou	  volgens	  de	  vereniging	  als	  volgt	  
moeten	  zijn	  opgebouwd:	  

1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tegemoetkoming	  in	  de	  doorlopende	  huurkosten	  van	  musea	  voor	  panden	  die	  (on)middellijk	  
door	  overheden	  worden	  geëxploiteerd	  en	  van	  de	  gemeentebelastingen;	  geschat	  op	  45	  
miljoen	  euro.	  

2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Investering	  in	  een	  overbruggingsfonds	  voor	  musea	  voor	  herstel	  van	  het	  werkkapitaal	  en	  van	  	  	  
	   de	  vraaguitval,	  ter	  grootte	  van	  55	  miljoen	  euro	  

3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verruiming	  van	  de	  Geefwet	  als	  fiscale	  stimulans	  voor	  gulle	  gevers	  aan	  culturele	  ANBI’s	  zoals	  	  
	   musea.	  

Bestuur	  en	  bureau	  zijn	  zich	  ervan	  bewust	  dat	  het	  voorlopig	  protocol	  veel	  praktische	  vragen	  op	  kan	  
roepen.	  Daarom	  verzamelen	  we	  deze	  week	  eerst	  alle	  vragen	  en	  zorgen	  we	  aanstaande	  maandag	  voor	  
aanvulling	  van	  de	  vragen	  &	  antwoorden	  op	  museumcontact.nl.	  Helaas	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  vragen	  
eerder	  of	  individueel	  te	  beantwoorden,	  noch	  telefonisch	  noch	  per	  mail.	  We	  hopen	  op	  jullie	  begrip.	  	  

Zodra	  er	  meer	  nieuws	  is	  rond	  het	  protocol	  of	  heropenen,	  vermelden	  wij	  dat	  op	  museumcontact.nl.	  
We	  adviseren	  dan	  ook	  de	  coronasectie	  dagelijks	  te	  raadplegen.	  	  

Hartelijke	  groet,	  

Mirjam	  Moll	  

 
	  


