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Context

European Heritage Heads Forum (EHHF) Economic Task
Force diende projectvoorstel in voor een ESPON targeted
analysis (2016, 2017)

Task Force werd opgericht in 2012 met als doelstelling een
gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen om 
economische gegevens over cultureel erfgoed te verzamelen
op Europees niveau

Task Force had nood aan ondersteuning

Agentschap Onroerend Erfgoed is lid van EHHF en Task 
Force



Doelstelling project

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk theoretisch
raamwerk met daarin de economische sectoren waarop
materieel cultureel erfgoed impact heeft

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk methodologisch
raamwerk met daarin de beschrijving van een methode om de 
impact van materieel cultureel erfgoed op deze economische
sectoren te meten

Berekening van de economische impact van cultureel
erfgoed in stakeholder landen/regio’s5 years



Stakeholders



Uitvoerders: VVA consulting/KEA European Affairs

Timing: Start maart 2018 - oplevering oktober 2019

Budget: ± 214.000 euro



Resultaten-theoretisch raamwerk

Waardeketen



Resultaten-theoretisch raamwerk

 Operationele definitie van materieel cultureel 
erfgoed

 Geïnventariseerd én wettelijk beschermd

 Geïnventariseerd én niet wettelijk beschermd

 Voorraad historische gebouwen



Resultaten-methodologisch raamwerk

Economische sectoren/ 
activiteiten

gelinkt aan MCH

100% gelinkt
MCH

Deels gelinkt aan
MCH

Aandeel van MCH 
bepalen a.d.h. van 

een coefficient

Zoeken naar
statistieken

Indicatoren

• Aantal werknemers (in FTE)

• Omzet (in EUR miljoen)

• Toegevoegde waarde (in EUR

miljoen)

Eurostat
NSI

Surveys

Bepaal juiste
coëfficient

NACE 
Rev.2

NACE 
Rev.2

Vertaling van presentatie Z.Hermansons – EWRC workshop 
2019



Resultaten-methodologisch raamwerk
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Resultaten-analyse

Totale impact van MCH in stakeholder landen/regio’s, 2016

Werkgelegenheid: 549,003 Full Time Equivalent;
Omzet: EUR 83,985.4 miljoen;
Bruto toegevoegde waarde: EUR 32,445.6 miljoen;
Waarde van vrijwilligerswerk: EUR 171.2 miljoen; en
Publieke uitgaven in de erfgoedsector: EUR 447.9 miljoen.



Resultaten-analyse



Evaluatie project

Erg interessante opportuniteit voor de EHHF Economic Task
Force

Inhoudelijk grote stappen gezet op korte tijd, ook de leden 
van de Task Force zelf

ESPON-label verhoogt visibiliteit van het onderzoek  meer 
impact

Vervolgonderzoek: “Cultural heritage as a source of societal 
well-being in European regions” (2020 – 2021)

Competitive dialogue



Studie 

https://www.espon.eu/cultural-

heritage

Vragen 

Christine.vanhoutte@vlaanderen.be
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