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Voorwoord 
 
Dit is het jaarverslag van de Stichting Museumregister Nederland over 2017.  
 
Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 

- het bestuursverslag, 
- de jaarrekening 2017 met balans, functionele exploitatierekening en 

controleverklaring van een onafhankelijk accountant.  
 
Het jaarverslag van de Stichting Museumregister Nederland is op 30 april 2018 goedgekeurd 
door het bestuur. 
 
Namens de Stichting Museumregister Nederland, 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. E.S. van Eijck van Heslinga, voorzitter 
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Jaaroverzicht 

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan 
criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze 
criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar 
maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve 
van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. 
 
De stichting Museumregister Nederland beheert het Museumregister en verzorgt de 
toetsingen voor het behalen en behouden van registraties. Na eerste registratie worden 
geregistreerde musea steekproefsgewijs getoetst. 
 
In 2017 werden 24 musea geselecteerd voor een steekproefaudit. Hiervan hebben 2 musea 
uitstel ontvangen tot 2018. Tevens werden 2 musea met uitstel voor de steekproef 2016 
toegevoegd aan de uit te voeren toetsingen in 2017. In 2017 werden hiernaast 17 toetsingen 
voor nieuwe registraties voltooid. 15 van deze toetsingen resulteerden in een (sub)registratie 
in het Museumregister. Per 31 december 2017 waren er 14 toetsingen voor nieuwe 
registratie in behandeling. 
 
De tarieven voor de jaarbijdrage van geregistreerde musea en voor de uitvoering van 
toetsingen bleven in 2017 ongewijzigd t.o.v. 2016. De tarieven per 2018 worden geïndexeerd 
met 2%. Dit geldt voor zowel de jaarbijdrage als de kosten van toetsingen.  
 
In verband met de vernieuwde LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten, versie 2016) is 
Museumregister Nederland medio 2016 op verzoek van De Museumvereniging gestart met 
een proefperiode met de TCB (toetsingscommissie beschermwaardigheid) en ADB 
(afstotingsdatabase). De looptijd van deze proefperiode liep oorspronkelijk tot 1 oktober 
2017, maar werd verlengd tot 31 december 2017. Voor deze proefperiode is een subsidie 
van €71.805 toegekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 
Het subsidieverzoek voor deze proefperiode had als hoofddoel om de uit de LAMO 2016 
voortvloeiende publicatieplicht van afstotingen via de ADB, en toetsingen in geval van 
afstoting van mogelijk beschermwaardige objecten buiten het LAMO domein, geleidelijk bij 
de musea te kunnen introduceren, en de tijd te kunnen nemen om een op de praktijk 
gestoeld, realistisch en sluitend financieringsmodel te bepalen. Belangrijke aanvullende 
doelen van de proefperiode betroffen het instellen van een direct inzetbare, deskundige en 
onafhankelijke toetsingscommissie en het doorvoeren van aanpassingen aan de ADB om 
werking en gebruiksgemak te verbeteren. In het bijzonder omdat afstotingsprocedures in de 
basis kostbare en tijdrovende aangelegenheden zijn. 
 
Dankzij de verleende projectsubsidie is er per 2017 een beproefde toetsingscommissie 
beschermwaardigheid actief. In 2017 werd 1 beschermwaardigheidstoetsing uitgevoerd 
n.a.v. een door een museum via de ADB aangekondigd voornemen tot afstoting. Daarnaast 
werden 4 beschermwaardigheidstoetsingen uitgevoerd op verzoek van overheidsinstellingen.  
 
Er is ook veel ervaring opgedaan met het gebruik van de ADB. Gedurende de proefperiode 
werden veel meer afstotingen aangekondigd via de ADB dan voorzien. Mede op basis van 
evaluatie onder gebruikers konden ook belangrijke verbeteringen in het gebruiksgemak van 
de ADB gerealiseerd worden. 
 
De proefperiode heeft ook de tijd gegeven om een op de praktijk gestoeld beeld te verkrijgen 
van de werkprocessen en de met de ADB/TCB gemoeide kosten, als basis voor een 
realistisch en sluitend beheermodel en financieringsmodel voor doorberekening van de 
kosten aan de gebruikers. 
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Overzicht mutaties Museumregister 2017 
Op 1 januari 2017 waren er in totaal 488 museumlocaties met een vermelding in het 
Museumregister, waarvan 6 met een voorlopige registratie.  
 
Gedurende het jaar werden 15 nieuwe museumlocaties toegevoegd aan het Museumregister 
en werden 4 van de resterende voorlopige registraties omgezet in een volwaardige 
registratie.  
 
In 2017 werden in totaal 7 vermeldingen verwijderd, 3 wegens fusie van het museum,  
3 (waarvan 1 voorlopige registratie) als gevolg van het niet meer voldoen aan de 
voorwaarden voor registratie en 1 wegens sluiting van het museum. 
 
Het jaar werd afgesloten met 496 vermeldingen in het Museumregister, waarvan nog  
1 voorlopige registratie. De toetsing van dit resterende voorlopig geregistreerde museum 
wordt in 2018 voltooid. Voorts werden in 2017 13 herijkingen voltooid. 
 

488 vermeldingen in Museumregister per 1 januari 2017 

482 geregistreerde musea 

6 voorlopige geregistreerde musea 
  

19 nieuwe registraties in 2017 

15 Nieuwe registraties (1 nieuwe sublocatie van een reeds geregistreerde koepelorganisatie) 

4 Voorlopige registraties omgezet in registraties 

1 Omzetting van oude registratie naar registratie van fusieorganisatie (niet in totaal nieuwe registraties) 
  

7 Vervallen registraties in 2017 

1 Sluiting (1 registratie, 0 voorlopige registraties) 

3 Uitschrijvingen (2 registraties, 1 voorlopige registratie) 

3 Vervallen registraties als gevolg van fusie (3 registraties, 0 voorlopige registraties) 
  

496 vermeldingen Museumregister per 31 december 2017 

495 Geregistreerde musea 

1 Voorlopig geregistreerd museum 
 

  

13 Voltooide herijkingen  

11 Steekproefaudits 2016 

1 Herijking 2016 

1 Steekproefaudit 2017 

 
Overzicht beschermwaardigheidstoetsingen 2017 
 

Object van toetsing Aanleiding Uitspraak 

1100 objecten van de collectie van voormalig 
museum Nusantara.  

Melding ‘mogelijk beschermwaardig’ via 
ADB n.a.v. afstoting van de gehele 
collectie i.v.m. sluiting van het museum. 

15 mei 2017. 

‘Bruidsbedden’ van Aldo van den Nieuwelaar. Renovatie gebouw met kunstvoorwerpen. 3 mrt. 2017 

‘Gezicht op de abdij van Grottaferrata’ van 
Caspar van Wittel. 

Mogelijke vervreemding in de zin van de 
Erfgoedwet n.a.v. een restitutieclaim.  

17 juli 2017 

‘Stilleven met glas, bekerschroef en 
muziekinstrumenten’ van Jan Davidsz de Heem. 

Mogelijke vervreemding in de zin van de 
Erfgoedwet n.a.v. een restitutieclaim.  

3 okt. 2017 

‘Elegant gezelschap in een Hollandse 
renaissancezaal’ van Dirck Hals en Dirck van 
Delen 

Mogelijke vervreemding in de zin van de 
Erfgoedwet n.a.v. een restitutieclaim.  

30 okt. 2017 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Resultaat 
Het resultaat over 2017 bedraagt €17.885. Hiervan komt €6.954 voort uit de uitvoering van 
beschermwaardigheidstoetsingen en wordt gereserveerd (bestemmingsreserve ADB/TCB) 
voor toekomstige activiteiten op het terrein van de ADB (afstotingsdatabase) en 
toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB).  
 
In 2017 werd €25.050 van de bestemmingsreserve audits onttrokken voor afronding van 
audits uit 2015 en 2016. Voor de voltooiing van het restant van deze audits resteert €9.500 
per 31 december 2017. Na toevoeging van €15.500 voor in 2018 af te ronden 
steekproefaudits van 2017 bedraagt de bestemmingsreserve audits per 31 december 2017 
€25.000.  
 
Aan de algemene reserve wordt €20.481 toegevoegd per 31 december 2017. Hiermee wordt 
deze continuïteitsreservering tot ca. 70% van het nagestreefde niveau gebracht. Als 
uitgangspunt wordt hiervoor gehanteerd: 50% van de vaste exploitatielasten op grond van de 
begroting voor eerstvolgende boekjaren (ca. €100.000 voor 2018-2020).  
 
In 2017 hebben geen dotaties aan de bestemmingsreserve activiteiten plaatsgevonden. 
Deze reservering bedraagt per eind december €92.624 en is gericht op de dekking van 
incidentele activiteiten in het kader van het Museumregister en het bekostigen van 
periodieke integrale revisie van de informatiesystemen gerelateerd aan het Museumregister 
en de uitvoering van hieraan gerelateerde toetsingen (w.o. website, database en 
invoermodule voor audits en zelfanalyses museumregistratie). De eerstvolgende revisie staat 
gepland voor 2018/2019. Dit verloopt in samenhang met de geplande revisieronde van het 
Landelijk Contact Museumconsulenten en de Museumvereniging m.b.t. de Museumnorm. 
 
Baten 
De gerealiseerde baten uit de jaarbijdrage van geregistreerde musea is iets hoger 
uitgevallen dan voorzien. Ook zijn er in 2017 meer schildjes ‘erkend museum’ aangevraagd 
dan begroot. De baten van audits voor nieuwe (sub)registraties vinden nagenoeg 
budgetneutraal plaats en het aantal verzoeken hiertoe is vooraf niet goed te begroten. 
 
In 2017 zijn voor activiteiten in het kader van het project proefperiode LAMO ADB/TCB, die 
uitgevoerd zijn vanuit de middelen en mensen voor de reguliere museumregistratie 
activiteiten, vergoedingen voor overheadkosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de 
uitvoering van beschermwaardigheidstoetsingen buiten de kaders van het gesubsidieerde 
project proefperiode LAMO. Voorts zijn er baten gerealiseerd op grond van deze 
laatstgenoemde toetsingen. Dit heeft na aftrek van de lasten, plus verrekening van beperkte 
meerkosten in het kader van het proefproject t.o.v. het subsidiebudget (€1.035), geresulteerd 
in de onder resultaatbestemming hierboven genoemde reservering voor toekomstige 
activiteiten op het terrein van de ADB en TCB.  
 
De bijzondere baten komen voort uit schenkingen van bestuursleden van hen toekomende 
vacatiegelden en uit door de Museumvereniging voor deze periode niet doorberekende 
hostingskosten m.b.t. de websites van de afstotingsdatabase en het Museumregister.  
 
Lasten 
In de begrote kosten van de inzet van auditoren in 2017 was inbegrepen: voltooiing audits 
van 2015/2016 (€34.550), 24 steekproefaudits met enige marge voor onvoorzien 
complicerende factoren (€50.439) en de kosten van nog uit te voeren werkzaamheden voor 
in 2016 vooruit betaalde audits voor nieuwe registraties (€11.125).  
 
Uiteindelijk konden niet alle audits 2015/2016 voltooid worden en resteert per eind 2017 nog 
werk ter hoogte van €9.500 (uitgevoerd €25.050). Een deel van de werkzaamheden voor de 
steekproefaudits 2017 moet tevens nog voltooid worden in 2018 (uitgevoerd €28.500, restant 
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€11.500). In aanvulling hierop zijn werkzaamheden verricht aan de vooruit betaalde audits 
voor nieuwe registraties uit 2016 ter hoogte van €11.125 en aan voor nieuwe toetsingen voor 
registratie uit 2017 (uitgevoerd €12.500, restant per 31 december 2017 €7.375). 
 
De kosten van de registratiecommissie kwamen ook in 2017 hoger uit dan begroot. Opnieuw 
door de noodzaak tot 5 i.p.v. 4 vergaderingen.  
 
De bestuurskosten kwamen iets lager uit dan begroot. Dit kwam door doorberekening van 
bestuursinzet ten laste van het proefproject LAMO ADB/TCB en voor de uitvoering van 
overige beschermwaardigheidstoetsingen.  
 
Voorts van invloed op het positieve resultaat over 2017: 

• De kosten voor onderhoud en ontwikkeling van de gebruikte informatiesystemen zijn 
strikt beperkt tot noodzakelijk onderhoud en uiteindelijk €3.000 lager uitgekomen dan 
waarmee veiligheidshalve rekening werd gehouden.  

• Mede in verband met de nieuwe activiteiten in het kader van de LAMO is de 
verzekeringsportefeuille herzien en geactualiseerd. Hiermee was rekening gehouden 
in de begroting, maar uiteindelijk is deze actualisatie pas per eind 2017 doorgevoerd.  

• Niet alle plannen op het terrein van educatie en communicatie konden in 2017 
ingepland worden waardoor ook de hieraan gerelateerde kosten nog niet gemaakt 
zijn. 

• De stelposten voor inzet van de bezwaarcommissie en externe adviseurs hoefden in 
2017 niet te worden benut. 
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Organisatie 
 
Bestuur 
Het bestuur van Museumregister Nederland is verantwoordelijk voor een goede 
bedrijfsvoering (m.b.t. zowel personele als financiële zaken), alsmede voor strategie- en 
beleidsontwikkeling van de stichting. Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur. 
 
Bestuursvergaderingen: het bestuur heeft 5 keer vergaderd in 2017. De vergaderingen 
werden bijgewoond door de senior auditor/ coördinator Museumregister. De notulen werden 
verzorgd door de officemanager. 
 
Bezoldiging: bestuursleden kunnen een vacatievergoeding ontvangen. Deze vergoeding 
bedraagt € 43,00 per uur en omvat in ieder geval alle persoonlijke onkosten die met het 
voorbereiden en bijwonen van vergadering samenhangen, zoals reiskosten en kosten van 
het gebruik van telecommunicatie. 
 
Samenstelling bestuur per 31 december 2017: 
 

Bestuursfunctie Naam Nevenfuncties 

Voorzitter Mw. E.S. van Eijck 
van Heslinga 

- Boerhaave Museum, vicevoorzitter Raad van Toezicht 
- Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen, voorzitter 
- Stichting Vaderlandsch Fonds te Amsterdam, vice voorzitter 
- BplusC Leiden, lid Raad van Toezicht 
- HuygensING (KNAW), lid hoofdredactie projecten Nieuwe (digitale) Maritieme 
  Geschiedenis van Nederland en het Maritiem Portal 
- Stichting Kunstcollectie Koninklijke Nedlloyd, bestuurslid 

Penningmeester Dhr. M.A.T. Grob - Centraal Museum Utrecht, zakelijk directeur 
- Focus Filmtheater Arnhem, penningmeester 
- Stichting Utrechts Museumkwartier, voorzitter Raad van Bestuur 
- Centrum Management Utrecht, bestuurslid 

Leden Mw. M.J. Ruiter - Zeeuws Museum, directeur 
- Vereniging van Zeeuwse musea, bestuurslid 

Mw. M.K. Pragt - Museumfederatie Fryslân, directeur en museumconsulent 
- Stichting Erfgoed & Publiek, directeur 
- Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, bestuurslid 
- Landelijk Contact Museumconsulenten, penningmeester 

Mw. L.P.C. Belder - Universitair Docent Universiteit Utrecht 
- Werkgroep Internationale Verdragen, Nationale UNESCO Commissie 
- Bestuur Stichting H.J. Wolter 
- Raad voor Cultuur, adviseur 

Dhr. E.M.F.L. Van 
de Werdt 

- Stichting  Mommerskwartier, Algemeen directeur 
- TextielMuseum, directeur 
- Lid van de advisory board van het Centre for Heritage Arts &Textile 

 
Rooster van aftreden: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Mw. E.S. van Eijck van Heslinga H   A  

Dhr. M.A.T. Grob   H   A  

Mw. M.J. Ruiter A        

Mw. M.K. Pragt H   A   

Mw. L. Belder   H   A  

Dhr. E.M.F.L. Van de Werdt    H   A 

    
H = herbenoembaar     
A = aftredend     

 

Een aftredend bestuurslid kan eenmaal worden herbenoemd voor 3 jaar. Wordt een lid van het 
bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd, dan kan dit bestuurslid in 
totaal tweemaal worden herbenoemd. 
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Registratiecommissie 
De registratiecommissie controleert alle door de auditoren uitgevoerde onderzoeken en 
brengt advies uit aan het bestuur over het al dan niet behalen/ behouden van registraties in 
het Museumregister.  
 
Activiteiten: de registratiecommissie heeft 5 keer vergaderd in 2017. Tijdens deze 
vergaderingen werden in totaal 39 volledige auditdossiers beoordeeld en 47 dossiers met 
aanvullingen voor het oplossen van eerder geconstateerde openstaande punten ten opzichte 
van de Museumnorm. Tevens werd een bijeenkomst georganiseerd inzake de grenzen van 
een museum anno 2017. 
 
Bezoldiging: commissieleden ontvangen een vacatievergoeding. Deze vergoeding bedraagt 
€ 430 per vergadering. Hierin zit vergoeding van alle persoonlijke onkosten die 
samenhangen met het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen inbegrepen. 
 
Samenstelling registratiecommissie per 31 december 2017: 
 

Functie Naam Nevenfuncties 

Voorzitter Dhr. P.E.L.J. Soetaert - Rotterdamsch Leeskabinet, commissaris 

Leden Mw. B. Fijen - Business development manager Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
- Landschap Erfgoed Utrecht, lid Raad van Toezicht 
- Stichting KerS (Kunst en Recreatiegebied Spaarnwoude), bestuurslid 
- Plein C, bestuurslid 

Mw. E.M. Jacobs - Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, commissaris 
- Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort, voorzitter RvT 
- Vrienden Universiteitsbibliotheken Leiden, voorzitter  
- Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam,    
  bestuurslid 
- Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam, Bestuurslid 
- Rotterdam Centre for Modern Maritime History, Curator-in-residence 

Dhr. H. de Bles - Nederlands Stoommachinemuseum, directeur 
- 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet, secretaris 

Dhr. A.H.A.G. Kok  - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), senior onderzoeker 
- Gastdocent aan de Master of Museology van de Reinwardt Academie. 

Dhr. O.P.M. Adriaansens - RSM Belastingadviseurs en Accountants te Utrecht, belastingadviseur 

 
Rooster van aftreden: de termijn van lidmaatschappen van de registratiecommissie bedraagt maximaal 2 keer 3 
jaar, met als aanvullende bepaling dat per periode van 2 jaar 2 leden vervangen moeten worden. 

 
Bezwaarcommissie 
De bezwaarcommissie treedt op als een museum bezwaar aantekent tegen de beslissing 
over het al of niet opnemen van het betreffende museum in het Museumregister, en de 
eerste behandeling van het bezwaar door het bestuur in samenspraak met de 
registratiecommissie niet heeft geleid tot een voor het museum bevredigende oplossing.  
 
Activiteiten: de bezwaarcommissie is in 2017 ingesteld en heeft in dat jaar geen bezwaren 
voorgelegd gekregen. 
 
Bezoldiging: leden van de bezwaarcommissie komen voor hun werkzaamheden in 
aanmerking voor een vacatievergoeding.  
 
Samenstelling bezwaarcommissie per 31 december 2017: 
 

Functie Naam 

Voorzitter Dhr. F.P.I.M. Van Vree 

Leden Dhr. J. Mackenzie Owen 

Dhr. A.M. Hol 

 
Rooster van aftreden: lidmaatschappen van de bezwaarcommissie bedragen maximaal 2 keer 4 jaar. 
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Toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) 
De TCB draagt zorg voor het op een onafhankelijke en onpartijdige wijze behandelen van 
meldingen ‘mogelijk beschermwaardig’ en uitvoeren van beschermwaardigheidstoetsingen, 
uitmondend in adviezen ter zake aan het bestuur van Museumregister Nederland. 
 
De TCB bestaat uit een vaste bezetting van een onafhankelijk voorzitter en een museaal 
expert en wordt ondersteund door een secretaris via het bureau van het Museumregister (in 
2017 is deze functie vervuld door mw. Ellie Bruggeman). Per toetsing wordt deze vaste 
bezetting aangevuld met deskundigen ter zake van de specifieke eigenschappen van de 
objecten/ (deel)collecties waarop de toetsing betrekking heeft. Eén van deze deskundigen 
kan door het afstotende museum voorgedragen worden. De andere deskundigen worden 
voorgedragen door het TCB deskundigenteam. Dit team bestaat uit experts met betrekking 
tot de belangrijkste verzamelgebieden van de Nederlandse musea. 
 
De TCB heeft 5 beschermwaardigheidstoetsingen uitgevoerd in 2017 (overzicht: pagina 2). 
 
Bezoldiging: commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden vacatiegelden. Voor de 
voorzitter bedragen de vacatiegelden € 250 per beschermwaardigheidstoetsing 
respectievelijk behandeling van een bezwaar. Voor de overige leden bedraagt de 
vacatievergoeding € 150 per vergadering.  
 
Samenstelling TCB per 31 december 2017: 
 

Functie Naam 

Voorzitter mw. E. Swaab 

Museaal expert dhr. M. Sellink 

Plaatsvervanger voorzitter mw. M. Goslings 

Plaatsvervanger museaal expert mw. M. van Bommel 

 
Rooster van aftreden: De termijn van lidmaatschappen van de van de vaste bezetting van de TCB bedraagt 
maximaal 2 keer 4 jaar. Wordt een lid herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd, dan kan 
dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd. 

 
Samenstelling TCB deskundigenteam per 31 december 2017: 
 

Expertisegebied Naam 

Historische musea, stadsmusea dhr. P. van de Laar 

Kunstmusea, moderne kunst mw. L. Pelsers 

Kunstmusea, oude kunst dhr. G. Weber 

Kunstnijverheid, textiel, keramiek, design, vormgeving mw. I. de Roode 

Natuurhistorische musea Dhr. F. Ellenbroek 

Oudheidkundige musea dhr. P. ter Keurs 

Volkenkundige musea dhr. K. van Brakel 

Wetenschappelijke musea, techniek musea dhr. M. Buchel 
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Bureau en auditorenteam 
Het bureau geeft uitvoering aan de dagelijkse bedrijfsvoering van Museumregister Nederland 
en coördineert de toetsingen. De auditoren voeren de toetsingen aan de hand van de 
Museumnorm uit. Vanaf najaar 2016 wordt ook het contentbeheer van de afstotingsdatabase 
(www.afstotingsdatabase.nls) vanuit het Museumregister verzorgd. 
 
De bezetting van het bureau per 31 december 2017: 
 
Bureau per 31 december 2017: 
Coördinator/ sr. auditor:    Mw. E. Bruggeman 
Officemanager:    Mw. H. Burgstede 
Contentbeheerder afstotingsdatabase: Mw. A. Kelder 

 
In 2017 bedroeg de inzet van het bureau 1,49 FTE (op jaarbasis en op basis van een  
36-urige werkweek conform de Museum CAO). Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 0,1%. 
 
Auditoren per 31 december 2017: 
Mw. A.H. Land 
Mw. B. Nilhamn 
Dhr. C.F. Plaisier 
Mw. A.A. van der Starre 
Mw. E.A. Steendam  
Mw. G.L. van der Veen 
Mw. M.G.G. Bakker-Otten 
 



JAARREKENING



Administratie  ASK  Belastingadvies

Administratiekantoor ASK B.V.   

Herengracht 566III  1017 CH Amsterdam      

020 - 6208339  

info@kantoorask.nl

BTW NL 0092.27.301.B.01  KvK 41208803  

IBAN NL40 INGB 0001 8501 57  Becon 369214

Aan het bestuur van

de Stichting Museumregister Nederland

Amsterdam, 14 april 2018

Betreft: jaarrekening 2017

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de

verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2017 van de Stichting Museumregister Nederland

samengesteld.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid

nadere toelichting te verstrekken.

Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst

directeur
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de balans

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

vaste activa

materiële vaste activa € 379 € 505

totaal vaste activa € 379 € 505

vlottende activa

vorderingen  € 38.236 € 11.816

liquide middelen 260.181 243.736

totaal vlottende activa € 298.417 € 255.552

totale ACTIVA € 298.796 € 256.057

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

eigen vermogen

algemene reserve € 70.481 € 50.000

bestemmingsreserve audits 25.000 34.550

bestemmingsreserve activiteiten 92.654 92.654

bestemmingsreserve ADB/TCB 6.954 0

totaal eigen vermogen € 195.089 € 177.204

kortlopende schulden

crediteuren € 81.972 € 31.489

overige schulden en overlopende passiva 21.735 47.364

totaal kortlopende schulden € 103.707 € 78.853

totale PASSIVA € 298.796 € 256.057
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de exploitatierekening

BATEN

opbrengsten

registratiegelden € 187.375 € 184.000 € 178.250

schildjes geregistreerd museum 742 353 388

audits nieuwe locaties / op verzoek 18.644 0 18.375

TCB externe toetsingen 16.993 12.500 0

overige verkopen 124 0 375

vergoeding overheadkosten 6.156 0 0

schenkingen 7.760 0 11.841

totaal opbrengsten € 237.794 € 196.853 € 209.229

bijdragen

subsidie Ministerie van OCW € 58.430 € 58.430 € 13.375

totaal bijdragen € 58.430 € 58.430 € 13.375

TOTAAL DER BATEN € 296.224 € 255.283 € 222.604

LASTEN

indirecte kosten € 26.757 € 43.226 € 27.730

directe kosten 251.607 259.052 153.725

TOTAAL DER LASTEN € 278.364 € 302.278 € 181.455

SALDO uit gewone bedrijfsvoering € 17.860 € -46.995 € 41.149

rentebaten € 25 € 250 € 238

EXPLOITATIERESULTAAT € 17.885 € -46.745 € 41.387

Resultaatbestemming:

onttrekking bestemmingsreserve audits € 9.550 € 34.550 € -10.550

toevoeging bestemmingsreserve activiteiten 0 0 0

toevoeging bestemmingsreserve ADB/TCB -6.954 0 -20.837

mutatie ALGEMENE RESERVE € 20.481 € -12.195 € 10.000

2017 begroting 2016



grondslagen van waardering en resultaatbepaling

algemeen

balans

exploitatierekening

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

nominale waarden.

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode 

waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 450 in de balans opgenomen. De 

aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat 

gebracht. 

Bij de opstelling van het financieel jaarverslag zijn specifiek de richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 kleine 

organisaties zonder winstreven van toepassing.
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de toelichting op de balans

ACTIVA

materiele vaste activa

kantoorinventaris

aanschafwaarde per 1 januari € 631 € 631

investeringen 0 0

aanschafwaarde per 31 december € 631 € 631

afschrijvingen tot 1 januari € 126 € 0

afschrijvingen 126 126

afschrijvingen tot en met 31 december € 252 € 126

boekwaarde kantoorinventaris per 31 december € 379 € 505

afschrijvingspercentage 20%

vorderingen

debiteuren € 11.656 € 8.156

pensioen 415 0

omzetbelasting 12.821 2.931

overige vorderingen 4.974 488

overlopende activa 8.370 241

totaal vorderingen € 38.236 € 11.816

liquide middelen

Rabobank € 78.038 € 11.832

Rabobank Bedrijfsspaarrekening 182.143 231.904

totaal liquide middelen € 260.181 € 243.736

Geen beperkingen ten aanzien van de opeisbaarheid van de liquide middelen.

2017 2016
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de toelichting op de balans

PASSIVA

algemene reserve

algemene reserve begin boekjaar € 50.000 € 40.000

mutatie algemene reserve 20.481 10.000

totaal algemene reserve € 70.481 € 50.000

bestemmingreserve audits

beginstand 1 januari € 34.550 € 24.000

uitgevoerde audits voorgaande jaren -25.050 -9.950

nog uit te voeren audits voorgaande jaren 9.500 14.050

af te ronden steekproefaudits boekjaar 15.500 20.500

totaal bestemmingreserve audits € 25.000 € 34.550

bestemmingsreserve activiteiten

beginstand 1 januari € 92.654 € 71.817

mutatie boekjaar 0 20.837

totaal bestemmingsreserve activiteiten € 92.654 € 92.654

bestemmingsreserve ADB/TCB

beginstand 1 januari € 0 € 0

marge op toetsingen niet reg-musea 7.989 0

meerkosten proefproject ADB/TCB 2016/2017 -1.035 0

totaal bestemmingsreserve ADB/TCB € 6.954 € 0

crediteuren

crediteuren € 48.352 € 15.034

overige nog te betalen kosten 33.620 16.455

totaal crediteuren € 81.972 € 31.489

Er wordt gestreefd naar een algemene reseve ter hoogte van 50% van de vaste exploitatielasten op grond van 

de begroting voor eerstvolgende boekjaren (ca. € 100.000 voor 2018-2020).

Aan de bestemmingsreserve audits wordt € 25.050 onttrokken voor werk aan de lopende audits 2015/2016 dat 

in 2017 is uitgevoerd. Er wordt daarnaast € 15.500 toegevoegd voor audits uit 2017 waarvan werk resteert per 

31 december 2017.

2017 2016
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de toelichting op de balans

PASSIVA

overige schulden en overlopende passiva

loonheffing balanspost € 5.214 € 5.236

netto loon 0 1.822

nog te betalen vakantietoeslag 3.047 2.999

nog te betalen vakantiedagen 4.868 3.655

vooruit ontvangen bedragen 8.606 33.652

totaal overige schulden en overlopende passiva € 21.735 € 47.364

niet in de balans opgenomen verplichtingen

2017 2016

De huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van 1 jaar en heeft een opzegtermijn van 3 maanden. De 

overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De huurprijs bedraagt m.i.v. 1 januari 2017 € 4.625 per jaar.
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de toelichting op de exploitatierekening

LASTEN 2017 begroting 2016

indirecte kosten

huisvesting/bureau € 5.385 € 5.600 € 3.628

kantoor- en bureaukosten 2.923 2.500 2.028

assurantie 489 3.500 739

beheer en onderhoud informatiesystemen 1.130 1.500 1.154

opleiding / training 916 3.000 1.116

advisering 0 5.000 939

accountant 5.550 5.500 3.000

financiële administratie 3.583 4.500 4.551

ontwikkeling informatiesystemen 5.490 8.500 9.725

communicatie 453 2.500 0

afschrijvingen 126 126 126

overige indirecte kosten 712 1.000 724

totaal indirecte kosten € 26.757 € 43.226 € 27.730

directe kosten

museumregistratie

bureau loondienst € 69.900 € 68.500 € 68.483

bureau inhuur 2.704 5.000 6.457

verzuimverzekering 3.231 3.250 3.044

reiskosten 3.877 4.500 4.422

overige kosten secretariaat 0 100 33

auditoren inhuur 77.689 84.988 29.082

adviescommissie 14.620 12.900 14.104

bestuurskosten 11.117 12.384 14.491

bezwaarcommissie 0 2.500 0

totaal museumregistratie € 183.138 € 194.122 € 140.116

LAMO: ADB en toetsingscommissie TCB

ADB website € 32.091 € € 8.367

contentbeheer / secretariaat 25.113 3.293

toetsingscommissie 1.465 1.300

bestuur 258 129

vergaderkosten 538 286

totaal LAMO: ADB en toetsingscommissie TCB € 59.465 € 58.430 € 13.375

TOETSINGEN voor niet reg-musea

secretariaat € 6.411 € € 234

toetsingen niet-reg musea 2.593 0

totaal TOETSINGEN voor niet reg-musea € 9.004 € 6.500 € 234

totaal directe kosten € 251.607 € 259.052 € 153.725

aantal fte's in loondienst per 31 december 1,49 1,30



OVERIGE GEGEVENS
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Resultaatbestemming

EXPLOTATIERESULTAAT € 17.885

mutatie bestemmingsreserve audits 9.550

mutatie bestemmingsreserve activiteiten 0

mutatie bestemmingsreserve ADB/TCB -6.954

mutatie ALGEMENE RESERVE € 20.481

Het resultaat over 2017 bedraagt €17.885. Hiervan komt €6.954 voort uit de uitvoering van 

beschermwaardigheidstoetsingen en wordt gereserveerd voor toekomstige activiteiten op het terrein 

van de ADB (afstotingsdatabase) en toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB). 

In 2017 werd €25.050 van de bestemmingsreserve audits benut voor afronding van audits 2015/2016 

(restant reservering voor afronding audits 2015/16: €9.500). Aan de bestemmingsreserve audits wordt 

per 31 december 2017 €15.500 toegevoegd voor in 2018 af te ronden audits 2017. 

Daarna resteert €20.481 voor toevoeging aan de algemene reserve. Er wordt gestreefd naar een 

algemene reseve ter hoogte van 50% van de vaste exploitatielasten op grond van de begroting voor 

eerstvolgende boekjaren (ca. € 100.000 voor 2018-2020). Per 31 december 2017 bedraagt de 

algemene reserve €70.481.
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