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De museumvrijstelling in de omzet¬
belasting is vervallen. Sinds 1 janu¬
ari 1996 zijn alle musea BTW-plichtig geworden. Deze invoering is van
grote invloed op de museale bedrijfs¬
voering. In de meeste provincies zijn
informatiebijeenkomsten gehouden
om u wegwijs te maken in deze
problematiek. In dit nummer van
Museumpeil wordt alles nogmaals op
een rijtje gezet. Aan de hand van
voorbeelden en algemeneuitleg wordt
u ingewijd in de ingewikkelde pro¬
blematiek van de BTW-plichtige on¬
derneming. Benno Oudt, één van de
belastingadviseurs die meewerkten
aan de informatiebijeenkomsten, legt
het allemaal nog eens duidelijk uit.
Al jaren is gewerkt aan een hand¬
zaam overzicht over hoe men be¬
zoekers met handicaps het beste
kan ontvangen. Na de actie 'Drem¬
pels weg' in 1988, geeft 'Welkome
gasten' een praktische handleiding
met tips over hoe men gehandicapte
bezoekers in verschillende museum¬
situaties het beste kan opvangen.
Daarnaast is een syllabus 'Welkome
gasten' uitgegeven die u kunt ge¬
bruiken om in het museum de me¬
dewerkers te instrueren over het op
een goede manier omgaan met be¬
zoekers met verschillende handicaps.
De invoering van een museumnor¬
mering staat al lang op stapel. Eind
1996 begint Noord-Holland, op de
voet gevolgd door Noord-Brabant,
met de registratie van musea in het
museumregister. Het register heeft
niet tot doel musea uit te sluiten van
registratie, maar om als bedrijfstak
basiscriteria te stellen waar alle mu¬
sea aan zouden moeten voldoen.
Hoewel was aangekondigd dat in dit
nummer meer aandacht zou worden
besteed aan de fiscale aspecten van
de museumwinkel, is besloten dit
artikel uit te stellen tot december.
Twee artikelen in één nummer van
Museumpeil over BTWen andere fis¬
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cale regels leek de redactie te veel.
Helaasis onze collega Henk Spiegelenberg, de provinciaalmuseumconsulent
in Drenthe,in maart overleden.In LCMinfo wordt hier even bij stilgestaan.
De Syllabus Behoud en Beheer van
Museale Collecties zal vlak na de zo¬
mer verschijnen. Deze syllabus zal
uit twee delen bestaan. In het eerste
deel komen praktische aspecten van
behoud en beheer als licht, klimaat,
schimmels, ongedierte, hanteren en
transporteren en calamiteitenplan¬
ning aan de orde. In het tweede deel
worden de materialen besproken
waar de meeste museurnvoorwer¬
pen van zijn vervaardigd.
Per 1 juli 1996 zal Minette Albers
haar werkzaamheden als provinciaal
museumconsulent
in Groningen
aanvangen. De redactie wenst haar
veel succes in haar nieuwe functie.
Ter informatie

Twee delen
Museumpeil
verschijntin tweedelen.Het eerste
algemenedeelbevatartikelenen informatie
dievooralleNederlandse
museavanbelangzijn.
Het tweede,losse,deelis uitsluitendbestemd
voorde eigenprovincie.Voorhet eerstver¬
schijnter ookeenprovincialebijlagein Fries¬
land. De redactieis verheugddat nu zes
provinciesgezamenlijk
Museumpeilvormgeven.

Abonnement
Voorƒ25,- per jaar krijgt u tweemaal
Museumpeil.Voorƒ 30,- per jaar krijgt u
tweemaalMuseumpeilen eenprovinciale
bijlagenaar keuze.Opgavebij bureauvan de
museumconsulent
in de betreffendeprovincie.
Voorƒ55,- per jaar krijgt u Museumpeil
inclusiefalle zesprovincialebijlagen.
Opgavebij het redactie-adresin Utrecht.

Post Scriptum
Mochtu het verkeerdeprovincialedeelhebben
ontvangen,neemdan contactop met het
bureauvan de provinciaalmuseumconsulent
van uw provincie.U krijgt het dan zo spoe¬
dig mogelijktoegestuurd.

Musea en BTW:
een fiscaal kunststukje?
In dit artikelstaat de fiscalepositievanmusea
Situatie vóór 1 januari 1996
ophetgebiedvandeomzetbelasting
(beterbekend De vrijstelling is van
toepassing.
als BTW) centraal.Per 1 januari 1996 is de
museumvrijstelling
in de omzetbelasting
Eenmuseumkoopt voor f 1.000,vervallen.Dezevrijstellinggold voor'het geven goederen.Dezegoederenzijn be¬
last met 17,5 % BTW,er komt dus
vangelegenheid
tot bezichtiging
vanvoorwerpen nog f 175,- BTWbij. Het museum
kan geen BTWmet de fiscus verre¬
die zijn bestemdom blijvendin het museum
kenen. De kostprijs bedraagt dus
te wordenbewaard'.Sinds1 januari 1996 is
f 1.175,-.
Het museumverkoopt voor
'het verlenenvan toegangtot openbaremusea
f 1.000,- entreekaartjes en mag
of verzamelingen,
daaronderbegrepennauw
deze inkomsten volledig zelf hou¬
daarmeesamenhangende
leveringen
vangoederen, den.
Het museumheeft eenverlies van
zoalscatalogi,foto'senfotokopieën',
belastmet
f 175,-.
f 1.000- f 1.175= f 175,-.
het laag tarief (6%) omzetbelasting.
Dit betekent dat sinds 1 januari
1996 alle musea die als onderne¬
mer zijn aan te merken met de
heffing van omzetbelasting te ma¬
ken krijgen!
Een ondernemer is een ieder die
zelfstandig een bedrijf uitoefent.
Deelnameaan het economischever¬
keer is hier bepalendvoor, niet het
streven naar winst. Musea die uit¬
sluitend gratis entree bieden en
geen andere verkopen plegen, vol¬
doen hier niet aan en zijn dus geen
ondernemers.Demeestemuseazijn
echterwel ondernemeren vallen on¬
der de heffing van omzetbelasting.
Museadie vroeger, als ondernemer,
vrijgesteld waren van omzetbelas¬
ting, worden nu geconfronteerdmet
vele praktische vragen en proble-

Over de auteur
Na 23 jaar in diverse functies
binnen de belastingdienst werk¬
zaam te zijn geweest, is Benno
L.F.Oudt sinds oktober 1991 als
belastingadviseurverbondenaan
VBBelastingadviseurste Nieuwegein.VBBelastingadviseurs
maakt
onderdeeluit van de VBGroepBV
doorBenno
Oudt

in Voorburg.
museumpeil,

men. Maar óók de musea die voor¬
heen (deels) in de heffing van om¬
zetbelasting waren betrokken, zul¬
len zich wellicht afvragen hoe zij
moeten omgaan met de huidige
aanpassingen.
Voor een goed begrip van de prakti¬
schegevolgenvan de invoering BTW
in museais enige kennisvan de Wet
op de Omzetbelasting1968 (hierna:
Wet OB)nodig. Allereerst ga ik die¬
per in op het systeemvan de WetOB
en op een paar theoretische onder¬
werpen die van belang zijn voor de
museumpraktijk. Enkele praktische
problemendie kunnenontstaanzul¬
len de revue passeren,zo mogelijk
toegelicht met voorbeelden.Tot slot
ga ik in het kort in op het convenant
dat gesloten is tussen de staatsse¬
cretaris van Financiën, de Vereni¬
ging van RijksgesubsidieerdeMusea
en de NederlandseMuseumvereni¬
ging (NMV).
juni

1996

Situatie na 1januari 1996
Het museum valt onder de
heffing van omzetbelasting.
Het museum koopt weer voor
f 1.000,-goederenen is hier 17,5%
BTWoververschuldigd,duser komt
nog f 175,- bij op de rekening.
Het museumkan echterde BTWnu
wél met de fiscusverrekenen.
Hetmuseumverkooptvoor f 1.000,entreekaartjes. De entree is met
6% BTW belast. Het museum
moet f 56,60 BTWafdragen aan
de belastinginspecteur en houdt
ƒ 943,40 aan inkomsten over. Het
museum moet aan de belasting¬
inspecteur f 56,60 betalen, maar
ontvangt f 175,-.
Het museumkrijgt f 118,40 terug
van de belastinginspecteur en
heefteenwinst f 61,80.
f 943,40 - f 1.000 + f 118,40 =
f 61,80.

De systematiek
Omzetbelastingwordt gehevenover
de leveringenvan goederenen dien¬
sten (ook wel prestaties genoemd)
die door de ondernemers (de mu¬
sea) worden verricht. De omzetbe¬
lasting die door de musea wordt
geïnd, moet worden voldaan aan de
belastingdienst.Van deze omzetbe¬
lasting mag het museumde omzet¬
belastingdie aan hem in rekening is
gebracht (de zogenaamde voorbe¬
lasting) aftrekken. En hier ligt voor
de musea nu precies het voordeel
van de invoering van het laag tarief
BTW.Per saldo zal een positief ver¬
schil aan de fiscus moeten worden
voldaan, en kan een negatief ver¬
schil van de fiscus worden terugont¬
vangen. Eenvoorbeeld kan dit voor¬
deelduidelijk maken(zie kader).
Bij de leveringen van goederen en
diensten is belasting verschuldigd
over de vergoeding. Als vergoeding
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Aangifte
Omzetbelasting

Belastingdienst

@°o

; Aangifte en betaling moeten uiterlijk
| binnen zijn op
i Aangiftenummer

Aangiftetijdvak

! Telefoonnummer

Ruimte voor correcties van naam. adres (geef aan welk

de verschuldigde omzetbelasting
uitrekenen en aangeven.Deze aan¬
gifte stuurt de ondernemer (eens
per maand, kwartaal of jaar) aan de
belastingdienst.Tegelijkertijdbetaalt
de ondernemer het verschuldigde
bedrag. Indien een bedragte vorde¬
ren blijkt - er is meer BTWbetaald
dan ontvangen- kan de ondernemer
eenteruggavetegemoetzien.

Ruimte voor gegevens belastingconsulent

adres: postadres, bedri jfsadres enz.); voor vermelding
wijziging aard bedrijf; voor vermelding beéindiging bedrijf
(pkis datum)

Gebruiksaanwijzing

Metbehulpvandit formulierdoetu aangiftevanhet
bedragaanomzetbelasting
dat umoetbetalenof
terugvraagtoverhetbovenvermelde
aangiftetijdvak.
Vuldevragenopdeachterkant
inenonderteken
kttformulier.
Scheurhetdeelmetdetoelichtingendeacceptgirolosvan
hetinvukicd.Stuurhettnvuldcelop naardeBelastingdienst
Heradresstaataiop hetformulier.Zorgdathetgoedzichtbaar
isin hetvenstervanderttourcmvdop.

Metdeaangehechteacceptgirokuntu hetverschuldigde
bedragbetalen.
AangifteenbetalingmoetenbijdeBelastingdienst
uiterlijk
binnenzijnop dehierbovenvernieldedatum.
Let opt I>itformulieraltijdinvulleneninleveren,ookals
voordit tijdvakgeenomzetbelastinghoeftteworden
betaald.

Ondertekening
fc verklaar deze aangifte duidelijk, steiiig en zonder
voorbehoud te hebben ingevuld.
Telefoon

Hand¬
tekening

Datum

Aftrek van voorbelasting

Aantal
bijlagen

Nu de musea per 1 januari 1996 in
de heffing omzetbelasting zijn be¬
trokken, moetenzij zelfde verschul¬
digde omzetbelasting berekenen.
Op deze omzetbelasting kan het
museumde zogenaamdevoorbelas¬
ting in mindering brengen.Persaldo

RuimtevoordeBelastingdienst

1

1
1

{

zz

Gagavans omzet en omzetbelasting

Bedragen
naar
beneden
afronden
opMeguldens

wordt aangemerkt: het totale be¬
drag dat door de ondernemerin re¬
keningwordt gebracht.
Eris eendrietal tarieven,te weten:
- het algemeentarief van 17,5%;
- het verlaagdtarief van 6%;
- het nultarief.
Niet elke prestatie leidt tot heffing
vanomzetbelasting.IndeWetOBzijn
verschillende vrijstellingen opgeno¬
men. Valien de geleverdegoederen
of dienstenonder éénvan deze vrij¬
stellingen, dan wordt hierover door
het museumgeenomzetbelastingin
rekening gebracht. Een nadeel bij
vrijstelling is echterdat de, aandeze
prestatie toe te rekenen,voorbelas¬
ting niet met de fiscus kan worden
verrekend! Het museum kan geen
BTWaftrekken, betaald over reke¬
ningen die aan vrijgestelde goede¬
ren of dienstenzijn toe te rekenen.
De (nieuwe)ondernemer moet zich
bij de belastingdienst als onderne¬
mer aanmelden. De inspecteur zal
vervolgens aan de ondernemereen
BTW-nummerenaangifteformulieren
omzetbelasting verstrekken. Op dit
formulier moet de ondernemer zelf
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Omzetbelasting

wordt dan aan de fiscus betaald of
kan van de fiscus worden terugge¬
vorderd.
De voorbelasting kan alleen maar
verrekend worden als een factuur
aan het museum op de juiste wijze
is opgemaakt!
Museamoeten er dus op letten dat,
bij betalingen aan ondernemers,de
ontvangenfacturenaande wettelijke
eisenvoldoen.Eenfactuurvoldoetaan
deze eisenals op duidelijke en over¬
zichtelijke wijze de volgende zaken
vermeld zijn:
- de dag waarop de prestatiewordt
verricht (datumvan levering);
- naam en adres van de onderne¬
mer die de prestatie verricht (de
leverancier);
- naam en adres van de afnemer
van de prestatie(het museum);
- duidelijke omschrijvingvan de ge¬
leverde goederen of dienst, en
van de eventuelehoeveelheid;
- de vergoeding (de kosten excl.
BTW);
- het verschuldigdebedragaanom¬
zetbelasting.
De facturen die het museum maakt,
moetennatuurlijk aandezelfdeeisen
voldoen.
De aftrek van voorbelasting is, wat
onroerendeenroerendeinvesteringen
betreft, echter niet definitief! Er is
namelijk bepaald,in de herzienings¬
bepaling,dat onroerendezakenover
een periodevan tien jaar en roeren¬
de zaken vijfjaar in fiscale zin wor¬
den gevolgd. Hieroverlater meer.
Meestalwordt de BTWverrekendop
het moment dat het museumde fac¬
tuur ontvangt. De aftrek van voor¬
belasting wordt echter bepaald op
basis van de bestemming van de
goederen en diensten - belast of
onbelast - op het moment van inge¬
bruikname. Het moment van inge¬
bruiknameis hiervoor bepalend,niet
het moment van aanschaf.Het vol¬
gende voorbeeld kan hier meer dui¬
delijkheid over bieden.

3

Musea en BTW:
een fiscaal kunststukje?

1996 in gebruik genomen.Aange¬
zien het museum nu BTW-plichtig
is, mag het museum,alle in 1995
betaaldeBTWalsnogverrekenen.

Eenmuseum is in 1995 begonnen
met de aanbouw van een nieuwe
museumvleugel. De bouw kost
f 100.000,-+ f 17.500,-BTW.De
facturen worden in de loop van
1995 betaald, het museum kan in
1995 de BTWbetaald over de ver¬
bouwingniet verrekenen.Denieuwe
museumvleugelwordt op 1februari

Dezevorm van aftrek valt onder de
herrekenings-BTWregeling. Het mo¬
ment van ingebruikname is hierbij
leidend.Hadhet museumde nieuwe

ï

Stichting Kunst en Cultuur
Noord-Holland

Kunst en Cultuur
Noord-Holland

Postbus 5348
2000 GH Haarlem
Huis Barnaart
Nieuwe Gracht 7
201 1 NB Haarlem
Tel. 023 531 91 39
Fax 023 331 32 84

Museum
T.a.v.
Markt
20
1111 BG

Kamer van Koophandel te
Haarlem
Stichtingsregister
S226736

STAD

Postbank
643568
INGBank689662289
BTW-nr

Datum

Debiteurennummer

Factuurnummer

NL80. 34.95.444. Bot

500948

12 maart 1996

Omschrijving

Bedrag

Cursus BTW, 18 maart 1996
Stedelijk Museum
Doelenstraat 5, Alkmaar
09.15 - 12.30 uur

ƒ

51,06

51,60
8,94

BTW 17

60,00
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum
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De administratieve
verplichtingen
De heffing van omzetbelastingheeft
voorde museatot gevolg dat zij hun
administratiedusdanigmoeteninrich¬
ten dat zij aan de hen opgelegde
fiscale administratieve verplichtin¬
genvoldoen.
Samengevathoudendeze, in de Wet
OB opgenomen, verplichtingen het
volgendein.
Erdient in de administratieaanteke¬
ning gehoudente worden van:
- de door het museum geleverde
goederenen diensten;
- de aan het museum geleverde
goederenen diensten;
- de verwerving van goederendoor
het museumuit landenbinnen de
EG;
- de invoer van voor het museum
bestemdegoederenvanuit landen
van buiten de EG;
- de levering van goederenaan af¬
nemersin andereEGlanden;
- de uitvoer van goederennaar lan¬
den buiten de EG;
- alle andere gegevensdie van be¬
lang zijn met betrekking tot de
heffing van omzetbelastingin Ne¬
derlanden andereEG-landen.
De administratie van het museum
moet duidelijk en overzichtelijk wor¬
den bijgehouden,zodat aande hand
daarvan de over die periode ver¬
schuldigdeomzetbelastingkan wor¬
denvastgesteld.Dit betekentdat aan
de inkomsten-kanter voor elke BTWtariefgroep een aparte grootboek¬
rekeningmoet worden gebruikt, dus
drie grootboekrekeningen. Aan de
uitgaven-kant kan met één BTW
rekeningwordenvolstaan.
De musea zijn bovendien verplicht
deze administratie en alle onderlig¬
gende rekeningen en kassa-of tellijsten tienjaar te bewaren.

■et
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—

vleugel op 31 december in gebruik
genomen, dan had het geen BTW
mogenverrekenen.
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Het niet voldoen aan de wettelijke
administratieve verplichtingen is
strafbaar. Bovendienkan de inspec¬
teur, indien niet aan de administra¬
tieve verplichtingen is voldaan, de
administratieverwerpenen zelfstan¬
dig op basis van de aanwezigege¬
gevens en dus schattenderwijs, de
te betalen omzetbelasting bepalen.
In dat geval zal het museummoeten
aantonendat de berekeningvan de
inspecteuronjuist is (omkering van
de bewijslast).

I

f3ïsr^r'£

\

fa

CD

6

Wanneer is de omzetbelasting
verschuldigd?
Voor de bepaling van het tijdstip
waarop de omzetbelasting is ver¬
schuldigd worden twee methoden
onderscheiden, namelijk het fac¬
tuur- en het kasstelsel.
)

Factuurstelstel
Het factuurstelstel houdt in dat het
museumde omzetbelastingafrekent
aan de hand van de uitgeschreven
facturen.
Deafnemerkandandeomzetbelasting
aftrekken aan de hand van de door
hemontvangenfacturen.
In principe wordt de omzetbelasting
voldaan op basis van het factuur¬
stelsel.
Kasstelsel
Het kasstelsel houdt in dat het
museum de omzetbelasting moet
voldoen aan de hand van de in een
tijdvak ontvangenvergoedingen.
Het kasstelsel mag alleen worden
toegepast door een beperkt aantal
in dewet aangewezenondernemers.
Dit zijn voornamelijk ondernemers
in de detailhandel. Ook de onder¬
nemersdie uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend prestatiesverrichtenvoor
afnemersdie geen ondernemerzijn
(bijvoorbeeld particulieren) kunnen
het kasstelseltoepassen.Op grond
van deze bepalingkunnende musea
de omzetbelastingvoldoen op basis
van het kasstelsel.

Aangifte en betaling
Nadathet museumten slotte bepaald
heeft welk bedrag op de aangifte
moetwordenvoldaan,c.q.kanworden
teruggevorderd,zal het museumdit
op het aangifteformulier moeten
invullen.
Welk tijdvak de aangifte bestrijkt,
wordt in beginseldoor de inspecteur
bepaald.In de regel is dit tijdvak een
kalenderkwartaal.
Ondernemers
dieop
jaarbasis een bedrag tot ƒ 2.000,aanomzetbelastingmoetenafdragen
kunnen volstaan met het doen van
een jaaraangifte. De inspecteur zal
ondernemersdie voor deze regeling
in aanmerking komen automatisch
opnemenalsjaaraangevers.
Hetvolgensde aangifteverschuldig¬
de bedragaan omzetbelastingmoet
binnenéén maandna afloop van het
aangiftetijdvakzijn betaald.Hetrisico
voor eventuelete latebetalingisvoor
de ondernemer.
Als het biljet niet of te laat is inge¬
diend, of als er te laat is betaald,legt
museumpeil,
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de inspecteur zogenaamde'ambts¬
halve aanslagen'op naar geschatte
bedragen (eventueelverhoogd met
eenboete).
Knelpunten in de praktijk
In de praktijk verrichten de meeste
musea een scala aan prestaties.
Echter,slechtshet verlenenvan toe¬
gang tot openbare musea of verza¬
melingen,daaronderbegrepennauw
daarmeesamenhangendeleveringen
van goederen,zoals catalogi, foto's
en fotokopieën, is belast naar het
lage omzetbelastingtarief van 6%.
Deoverige prestatieszullen naarhet
algemene omzetbelastingtarief van
17,5%belastzijn.
Hetis uiteraarduiterstvoordeligvoor
het museum om zo veel mogelijk
prestaties onder het 6%-tarief te
brengen.Ruimtedaartoekanwellicht
worden gevonden in de zinsnede
'nauw daarmee samenhangende
leveringen van goederen'. Welke
leveringen,naast de reeds genoem-
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de, vallen daar nog meer onder? In
overleg met de belastinginspecteur
kan dit bepaaldworden.
In de administratiezal eenscheiding
aangebracht moeten worden in de
ontvangstenvan het museum. Ont¬
vangstenbelastnaarhet 6%-tariefen
ontvangsten belast naar het 17,5%tarief en in voorkomende gevallen
ontvangstennaarhet 0%-tarief.

Situaties in de praktijk
Ik ga hierna in op de in de praktijk
meest voorkomende prestaties/
vragen, en de gevolgenvoor de om¬
zetbelastingheffing.

Entreeprijzen
In de praktijk zullen de entreeprij¬

zen in de volgende verschijnings¬
vormen kunnenvoorkomen:
- entreeprijs,normaaltarief;
- gekorte entreeprijzen individueel
en voor groepen;
- gratis entree;
- verhoogdeentreeprijsbij tentoon¬
stellingen.
Alle inkomstendie te makenhebben
met het verlenen van toegang tot
het museum zijn aan het 6%-tarief
onderworpen.Het maakt niet uit on¬
der welke benaming die ontvang¬
stenwordenverstrekt.

deling met de belastinginspecteur
over de gevolgen voor de uitkering
over de bezoekenmet een museum¬
jaarkaart en over de vergoeding
voor de verkoop van museumjaar¬
kaarten.In de afgelopenwekenheeft
de stichting MJKde betrokkenmusea
geïnformeerd.Voor de museahoeft
het niet onvoordelig te zijn dat ook
de stichting MJKBTW-plichtigwordt.
De stichting MJKkan de in rekening
gebrachteBTWeveneensverrekenen,
waardoor het te verdelen bedrag
hoger kanworden.

Museumjaarkaart

Sponsoring

De Stichting Museumjaarkaart(MJK)
is, bij het er persegaanvan dit num¬
mer, bezig met de laatsteonderhan-

Een sponsorbijdragezal belast zijn
indien er sprake is van een aanwijs¬
baretegenprestatievan het museum
waar tegenover de sponsorbijdrage
devergoedingvormt. Te denkenvalt
aan het makenvan reclamevoor de
sponsorin bijvoorbeeldeenprogram¬
maboekje,op een affiche, door het
organiseren van speciale ontvang¬
stenenzovoort.
Het gevolg zal zijn dat over het
bedrag van de sponsorbijdrage
17,5%omzetbelastingmoet worden
voldaan. Indien deze verschuldigde
omzetbelasting(in verband met het
recht op aftrek van deze omzetbe¬
lasting)op eenfactuuraande sponsor
kanwordendoorberekend,is er geen
probleem.De meestesponsorskun¬
nen de omzetbelastingaftrekken. Is
de sponsor echter een particulier of
een ondernemer zonder het recht
op aftrek van omzetbelasting (bij¬
voorbeeld banken of verzekerings¬
maatschappijen),dan wordt de om¬
zetbelastinggeachtin devergoeding
te zijn inbegrepen. Het is duidelijk
dat de inhoud van de contracten/
overeenkomsten,op basis waarvan
wordt bepaaldof de sponsorbijdrage
inclusiefof exclusiefomzetbelasting
is, bijzonder belangrijk is.
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Schenkingen en legaten
Schenkingenen legaten aan musea
zijn in beginselbelastmetschenkingsrespectievelijksuccessierecht.Erzijn
museumpeil,
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berekend. Subsidies waar geen
tegenprestatiesaan toe te rekenen
zijn, vallen niet onder de heffing van
omzetbelasting.Het is voor het mu¬
seumvan belanghier goed op te let¬
ten bij de afspraken die gemaakt
worden met de subsidiegever.

Budgetsubsidie
subsidie

echterdiversevrijstellingsbepalingen.
Invoorkomendegevallenbestaatzelfs
de mogelijkheidtot kwijtschelding.
Voor de omzetbelasting zullen
schenkingen en legaten niet rele¬
vant zijn. Immers, er wordt geen
prestatiedoor het museumverricht.

Subsidies
Inde museumwereldis er sprakevan
een grote diversiteit aan subsidies,
subsidieregelingenen onder andere
benamingenverstrektebedragen.Het
museum moet zich steedsopnieuw
afvragen of deze subsidies belast
zijn voor de omzetbelasting.
Een algemene regeling ten aanzien
van subsidiesis niet voorhanden. In
ieder individueel geval zal beoor¬
deeld moetenworden of er sprakeis
van eenrechtstreeksverbandtussen
de subsidieen eendoor het museum
te verrichtenprestatie.In beginselzal
danomzetbelastingverschuldigdzijn.
In de praktijk komt een drietal
subsidievormenveelvuldigvoor.
Wij hebbenhet dan over:
- prijssubsidies;
- exploitatiesubsidies;
museumpeil,

- budgetsubsidiesen
- projectsubsidies.

Prijssubsidie
Eris sprakevan een prijssubsidieals
degesubsidieerdeprestatiewordt ver¬
richtjegenseenderde,ende subsidie
wordt verstrekt voor die prestatieen
daaraanop enigerlei wijze is gerela¬
teerd.
U moet hierbij denkenaan subsidies
waarbij perverkocht kaartjeeenvast
subsidiebedrag wordt toegekend.
Tot 1januari 1996 bleefdezesubsidie
buiten de heffing van de omzet¬
belasting omdat de gesubsidieerde
activiteitenvrijgesteld waren.
Met ingang van 1 januari 1996 zal
deze subsidie (zeer waarschijnlijk)
in de heffing van omzetbelasting
(6%)betrokkenworden.

Exploitatiesubsidie
Pasals er een prestatieis, wordt ge¬
sprokenoveromzetbelasting.Staater
tegenover het subsidiebedraggeen
prestatie,zoals bijvoorbeeld bij een
exploitatiesubsidiedie de tekorten
van het museumdekt, dan zal hier¬
over geen omzetbelasting worden
juni
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en project¬

Bij het verstrekkenvan budgetsubsi¬
dies aan ondernemersdie met om¬
zetbelasting belaste prestaties ver¬
richten, zal er in veel gevallen
sprakezijn van subsidiesdie uitslui¬
tend worden verstrekt met het oog
op, c.q. alleen invloed hebben op,
de wijze waarop de gesubsidieerde
zijn bedrijfsuitoefening in algemene
zin inricht. Bij budgetsubsidiëring
wordt de subsidie op een bepaalde
wijze in relatiegebrachtmet de acti¬
viteiten van de gesubsidieerdeinstel¬
ling. Deze relatie is over het alge¬
meen niet dusdanig dat er
gesproken kan worden van een
prestatie waartegenoverde budget¬
subsidiede vergoedingvormt. In dat
geval is er ook geen aanleidingtot
omzetbelastingheffing.
Bij projectsubsidie zal de subsidie
uitgekeerdwordenter realiseringvan
een bepaald project (subsidies van
de Mondriaanstichting).Ook hier zal
men zich moeten afvragen of er
sprakeisvaneenprestatiewaartegen¬
overdesubsidiedevergoedingvormt.
Indienslechtshet'algemeenmuseaal
belang' met de subsidie wordt ge¬
diend, zonder dat er nadere voor¬
waarden aan de subsidieverstrek¬
king verbonden worden, zal heffing
van omzetbelasting naar mijn
meningachterwegekunnenblijven.
Het is duidelijk dat subsidieverstrek¬
king, in welke vorm dan ook, nog
steeds vragen kan oproepen ten
aanzienvan de belastbaarheiddaar¬
van. In de praktijk blijkt dat overleg
met de fiscus in dat verbandvoor de
nodige duidelijkheid kan zorgen.

Musea en BTW:
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Geziende specifiekeproblematiekis
het raadzaamu daarbij door een be¬
lastingadviseurte laten bijstaan.

Horeca/catering
Veel museaverstrekken zelf spijzen
endrankenaanbezoekers,of hebben
dit aaneencateraaruitbesteed.Deze
horecaverstrekkingenzijn op de nor¬
male wijze belast. Dit betekent dat
verstrekkingenvan alcoholhoudende
dranken naar het 17,5%-tariefbelast
zijn. Deoverigehorecaverstrekkingen
zijn belast naar het 6%-tarief.Uiter¬
aard is alle voorbelastingdie betrek¬
king heeft op deze horeca-activiteiten bij het museumaftrekbaar.

Rondleidingen
Bij rondleidingen kan de vraag wor¬
den gesteld of er sprake is van een
dienstverleningdie onderdeelis van
hettoegangverlenentot hetmuseum.
Naar mijn mening is dat heel goed
pleitbaar. Daarom meen ik dat hef¬
fing naarhet 6%-tariefmogelijk moet
zijn. Het is uiteraard in het voordeel
van het museum om rondleidingen
en andereeducatieveactiviteitenon¬
der het 6%-tariefte latenvallen.
De(veelgehoorde)meningdat rond¬
leidingenmet eeneducatiefkarakter
(rondleidingen aan bijvoorbeeld
scholen),op grond van de onderwijs¬
vrijstelling,vrijgesteldzijn vanomzet¬
belastingdeel ik niet. De onderwijs¬
vrijstelling heeft namelijk betrekking
op het verstrekkenvan het wettelijk
onderwijs,de beroepsopleidingenen
het algemeen vormend onderwijs.
Daarvan
isbijrondleidingen
geensprake.

Museumwinkel
In de museumwinkel zijn veel ver¬
schillende artikelen te koop. Deze
leveringen zijn in beginsel belast
met het 17,5%-tarief.
Alleen bij artikelen die nauw samen¬
hangen met het verlenen van toe¬
gang tot het museum,kan er sprake
zijn van leveringen belast met 6%
omzetbelasting. De wet heeft in
iedergevaldeleveringenvancatalogi,
museumpeil,

foto's en fotokopieën uitdrukkelijk
aangewezen als leveringen die
nauw verband hebben met het ver¬
lenenvan toegang tot het museum.
Maar dit is niet een limitatieve op¬
somming geweest. Het is aan uw
creativiteit om te bedenkenwat hier
onder hoort. U kunt hierbij denken
aan speurtochten,spelletjeskaarten
e.d. die rechtstreeksmet uw collec¬
tie te makenhebben.U moet het wel
van te voren met uw belasting¬
inspecteurhebbenbesproken.
BTW betaald over winkelvoorraad
aangekochtvoor 1januari 1996 kan
alleen over de nog niet verkochte
(nog niet in gebruik genomen)goe¬
deren worden verrekend,als u over
alle rekeningenbeschikt.
U heeft in I 995 100 catalogi laten
maken. U heeft er nog 20 op voor¬
raad. U kant 20%van de BTWover
de rekeningenvoor het maken van
de catalogi aftrekken, terwijl u 6%
BTWheft overdenogniet verkochte
catalogi.DeBTWoverde 80 andere
catalogimag a niet verrekenen.

Verhuur van zalen
De verhuur van zalen wordt aange¬
merkt alsdeverhuurvan onroerende
zaken. De hoofdregel daarbij is dat
deze verhuur is vrijgesteld van om¬
zetbelasting.Opverzoekvan partijen
kan daarvanworden afgeweken.Dit
isaantrekkelijkindiende huurdereen
ondernemer is met het recht op af¬
trek van voorbelasting.Het museum
kan dan de huursommen,verhoogd
met omzetbelasting,aande huurder
factureren. Een correctie voor
het vrijgestelde gebruik door het
museum kan zodoende achterwege
blijven. Als algemene voorwaarde
voor de uitzonderingvan de vrijstel¬
ling van omzetbelastinggeldt dat de
huurder het gehuurdegebruikt voor
prestaties waarvoor hij voor meer
dan 90% recht op aftrek van voor¬
belastingheeft.
Voorverhuurvan congres-,vergader¬
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ententoonstellingsruimtenkan,onder
voorwaarden,de uitzonderingop de
vrijstelling van omzetbelastingeven¬
eensworden toegepast.

Berekening verschuldigde
omzetbelasting
Vaak wordt de vraag gesteld of
museageen gebruik kunnen maken
van de tegemoetkomingvoor kleine
ondernemers.Dezetegemoetkoming
heeft echter alleen maar betrekking
op natuurlijke personen. De musea
zullen daar als rechtspersonen,
uitzonderingen daargelaten, geen
gebruik van kunnenmaken.
Convenant
Reedsjaren is door de Nederlandse
Museumvereniging (NMV) gepleit
voor verlaging van de omzetbelastingdruk voor musea. Daartoezou¬
den de musealeactiviteiten integraal
onder het verlaagde omzetbelas¬
tingtarief geplaatst moeten worden.
Naar verwachting zou deze maat¬
regel de museumsectorjaarlijks een
structureel voordeel opleveren van
20 a 25 miljoen gulden.
Tijdensde parlementairebehandeling
van het wetsvoorstel inzake de ver¬
laging van de omzetbelasting op
culturele prestaties is vanuit de
Tweede Kamer het voorstel gedaan
om alle museaonder het verlaagde
omzetbelastingtarief te brengen.
Daarmeezou het praktischen admi¬
nistratief lastig vol te houdenonder¬
scheid tussen wisseltentoonstellin¬
gen en vaste presentatieskomen te
vervallen. In dat verband werd het
redelijk geacht,medeuit budgettaire
overwegingen,af te zien van claims
uit het verleden (lees: het voordeel
dat zou ontstaanvoor de museadoor
toepassingvan de herzieningsbepa¬
lingen,zie het voorbeeldhierna).
De staatssecretaris van Financiën
bleek bereid de vrijstelling van om¬
zetbelasting te laten vervallen, nu
binnen de museumsectorkennelijk

de bereidheidbestondaf te zien van
claims uit het verleden. Gelijktijdig
zou het verlenen van toegang tot
museaen nauw daarmeesamenhan¬
gende leveringenonder het verlaag¬
de tarief gebrachtworden.
In ruil daarvoor moesten de musea
van de staatssecretarisvan Finan¬
ciën afzien van hun recht de omzet¬
belastingop de investeringenuit het
nabije verleden, op grond van de
herzieningsbepalingen,alsnog met
de fiscus te verrekenen.In een con¬
venant tussen de staatssecretaris
van Financiën, de Vereniging van
RijksgesubsidieerdeMusea en de
NMVwerd dit vastgelegd.
In de brief van 8 december 1995
werden de bij de NMV aangesloten
museaverzochtde NMVte machtigen
namenshen dit convenantte onder¬
tekenen.De ledenvan de Vereniging
van RijksgesubsidieerdeMuseahad¬
denzich inmiddelscollectiefaandeze
overeenkomstgebonden.Velemusea
hebben daar gevolg aan gegeven.
Namensdeze musea heeft de NMV
hetconvenantten slotteondertekend.
Zoalstoegezegddoor de staatssecre¬
taris van Financiën,is per 1 januari
1996 wettelijk vastgelegd dat de
vrijstelling voor museavervallen is,
en dat het toegang verlenen tot
museaen de daarmeenauw samen¬
hangende leveringen aan het 6%
omzetbelastingtarief onderworpen
is. Zoalsnu blijkt, zijn aandit besluit
zelf geen verdere voorwaardenver¬
bonden. Met name is daar niet aan¬
gegeven dat musea moeten afzien
van het recht op aftrek van omzet¬
belasting op grond van de herzie¬
ningsbepalingen!
Dit 'volgen' betekent dat de belas¬
tinginspecteur tien of vijfjaar blijft
kijken of een onroerend of roerend
goed nog steedsvoor een belasteof
onbelaste prestatie wordt gebruikt.
Dit 'volgen' gebeurtop grond van de

zogenaamdeherzieningsbepalingen.
In het kort komt het erop neer dat
per jaar wordt bekekenof de aftrek
op het moment van ingebruikname
terecht is geweest.Mochtblijken dat
het werkelijk gebruik afwijkt van het
veronderstelde(belaste)gebruik,dan
ontstaat er een terugbetalingsver¬
plichting, c.q. kan er een situatie
ontstaan dat er alsnog omzetbelas¬
ting van de fiscus kan worden terug¬
gevorderd. Dit klinkt wat technisch,
maar wellicht kan het volgende
voorbeeld deze (ingewikkelde)rege¬
ling verduidelijken.
Stel dat een museumin juni 1995
eennieuwgebouwvan f 11.750.000,inclusief f 1.750.000,-omzetbelas¬
ting in gebruik beeft genomen,dat
geheelwordt gebruikt voor perma¬
nente tentoonstellingen. Omdat
het gebouw in 1995 geheel voor
vrijgestelde prestaties wordt ge¬
bruikt, is de omzetbelastingdie op
de investeringendrukt niet in af¬
trek gebracht. In 1996 wordt door
het vervallenvandevrijstellingvoor
museale activiteiten het gebouw
echter volledigbelastgebruikt.
Op grond van de herzienings¬
bepalingen wordt nu ]/w van de
investeringsvoorbelasting
aan 1996
toegerekend.Het gevolg is dat het
museum in 1996 nog recht op af¬
trek van omzetbelastingkan genie¬
ten van f 175.000,-.Dat geldt even¬
eensvoor dejaren 1997 tot en met
2004. In totaal dus een meevaller
van9xfl 75.000,-= f 1.575.000,-.
Wat is nu de situatie?
Erontstaantweeverschillende
groepen
musea:
1. museadie de machtigingtot teke¬
ning van het convenant niet heb¬
ben gegeven;
2. museadie de machtigingtot teke¬
ning van het convenant wèl heb¬
ben gegeven.
Naarmijn mening kunnende musea
onder 1 hun (wettelijk) recht tot her¬
museumpeil,
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ziening van de omzetbelasting nor¬
maal uitoefenen. Dit als gevolg van
het belasten van de entreegelden.
Deze musea doen er goed aan de
inspecteureen overzicht te verstrek¬
ken van de omzetbelastingdie voor
de herziening in aanmerking komt.
Door middel van een apart verzoek
om teruggavekande omzetbelasting
dan voor restitutie in aanmerking
komen.
Demuseaonder2 hebbenin principe
afgezienvan de herzienings-BTW.
Samenvatting
Deper 1januari 1996 gewijzigdeWet
OB houdt voor de musea in dat de
vrijstelling van omzetbelasting is
vervallen en dat het verlenen van
toegang tot musea, alsmede de
nauw daarmee samenhangende
leveringen,aan het verlaagdetarief
(6%) zijn onderworpen. Daarmee
komende museain aanmerkingvoor
aftrek van de aan hen in rekening
gebrachteomzetbelasting.Persaldo
zal dit meestalleiden tot een profij¬
telijke situatie. Immers, in veel situ¬
aties zullen de museaeenteruggave
vanomzetbelastingtegemoetkunnen
zien.
Dat deze wijziging tot gevolg zal
hebbendatveel museavoor heteerst
met de heffing van omzetbelasting
geconfronteerd zullen worden, is
duidelijk. Dezemuseazullen zich als
ondernemer bij de belastingdienst
moeten melden, en de inspecteur
verzoeken om tot uitreiking van
aangiftebiljettenomzetbelastingover
te gaan.Daarnaastzullendezemusea
hun administratie'fiscaal'moetenin¬
richten om aan de administratieve
verplichtingente kunnenvoldoen.
In de praktijk kunnen door deze
'nieuwe belastingplicht' verschillen
van inzicht tussen de musea en de
belastingdienstontstaan. In dat ver¬
band kan met name de belastbaar¬
heidvan subsidiesgenoemdworden.
Het is zaak, teneinde risico's van
naheffingsaanslagente voorkomen,

Musea en BTW:
een fiscaal kunststukje?

daartoein eenvroegtijdig stadium in
overlegte treden met de inspecteur.
Bijstand van een belastingadviseur
raad ik daarbij, dit gezien de com¬
plexe materie,ten zeersteaan.

Het op 29 december 1995 gesloten
convenantgeeftten slotte aanleiding
tot onduidelijkheden. Dat betekent,
naar mijn mening, in ieder geval dat
musea die de machtiging niet heb¬

Woordenlijst:

ben afgegeven, niet zijn gebonden
aan het convenant en gebruik kun¬
nen makenvan de herzienings-BTW.

Herzienings-BTW:

Aftrek voorbelasting:
RechtvanhetmuseumomBTWdieaan het
museumin rekeningis gebrachtopinkopen,
onkostenen investeringen
viahetaangiftebiljet
omzetbelasting,
metdefiscuste verrekenen.

BTW-nummer:
Nummerdat u krijgtvande belastingdienst
waaronderu uw aangifteninstuurt.
Ookaangiftenummer.

Factuurstelsel:
Verrekentu uw BTWvia het factuurstelsel,
danverrekentu deBTW ophetmomentdat
u defactuurontvangt.DeBTWwordtdus
verrekend
voordatu defactuurheeftbetaald.
Dit kan voordelig
zijndoordatu eentijdelijke
reservecreëert.

Gemengdgebruik:
Menspreektvangemengd
gebruikalsgoede¬
renen/of dienstenvoorzowelbelasteals vrij¬
gesteldeprestatieswordtgebruikt.
Ditzalmetnamehetgevalkunnenzijnindien
eenzaalgedeeltelijk
belastverhuurdkanworden.
In deverhouding
belasteverhuur-vrijgestelde
verhuurkanbijvoorbeeld
deBTWoverde
rekeningvoorhetonderhoud
vandezalenopde
aangifteverrekend
worden.

Onroerende
goederen
enroerende
goederen
wor¬
dentienofvijfjaargevolgd
na ingebruikname.
Verandert
hetgebruikvanbelastnaaronbelast
ofomgekeerd
danmoetalsnogmetdebelasting¬ Tarieven:
In principegeldtaltijdhet tariefvan 17,5%
dienstwordenverrekend.
Vanonbelastnaar
(artikel9 wetOB).Er zijnechtertweeuit¬
belastbetekentdat (eendeelvan)deBTW
zonderingen,
eenverlaagdtariefvan6% eneen
alsnogkanwordenteruggevorderd.
Omgekeerd
nultarief.Hetverlaagde
tariefvan6% geldt
moetalsnog(eendeelvan)deverrekende
BTW
voorgoederen
endienstendiedoordewetgever
wordenterugbetaald.
Museadiehetconvenant
zijnopgesomd.
hebbengetekend,
hebbenafgezien
vandit recht.
Hetnultariefgeldtvoorhet internationaal
goe¬
deren-endienstenverkeer
ensommigeleveringen
Kasstelsel:
binnendeEG(intracommunautaire
leveringen).
Bijhetkasstelsel
verrekentu deBTWals u
hetgeldoverBTW-belasteactiviteitenhebt
ontvangen
of betaald.

Museum:
HetGerechtshof
in DenHaagheeftzichop
10 november
1995naderuitgelaten
overdevraag
aanwelkecriteriaeenmuseummoetvoldoen
teneindealsmuseumte wordenaangemerkt.
Hetkaraktervanhet tenbehoeve
vanhetpu¬
bliekbeschikbare
aanbod,decollectie
enhet
gevenvanvoorlichting,
werdendoorhet Hofin
deoverwegingen
meegenomen.
Eveneens
zalhet
aanbodvolgens
hetHofvoldoende
toegankelijk
moetenzijnvoorhetpubliek.
Ookhetgegeven
dat
hetmuseumzichprofileerde
alseeninstelling
dieeenmuseumin standhieldwerdin de
overwegingen
meegenomen.
Er is dusruimte
tot interpretatie.

Herrekenings-BTW:
DeBTWovernognietgebruiktegoederen
(roerendenonroerend)
kanalsnogworden
verrekend
nadathetgoedvooreenbelasteacti¬
viteitin gebruikwordtgenomen.
Bijvoorbeeld
winkelvoorraad
dievorigjaar nietgebruiktis.
DeBTWoverdenietgebruiktevoorraadkan
alsnogwordenverrekend.
Overnieuwbouw
die
pasna 1 januariin gebruikis genomen,
dus
vooreenbelasteactiviteit,kandeBTWnog
volledig
verrekend
worden.Hetwelofniet
tekenenvanhetconvenant
heeftgeeninvloed
hierop.U moetwelkunnenaantonendat u er
noggeengebruikvanheeftgemaakt.

museumpeil,

eenduurzaamstrevenaan het economisch
verkeerdeelneemt.
Demeestemuseaworden
gezienals eenondernemer.

Omzetbelasting:
BTW.

Tegemoetkomingvoor kleine
ondernemers:
Bijkleineondernemingen
vannatuurlijke
personenzietdebelastinginspecteur
somsaf
vandeverplichting
tot het verrekenen
vande
BTW, als dezeeennaderbepaaldbedragniet
overschrijdt.
Er moetechterweleenBTWadministratiewordenbijgehouden.

VerrekenenBTW:
Zie 'Aftrekvoorbelasting'

Volgenvan roerendeen onroerende
goederen:
Zie 'Herzienings-BTW'.

Vrijstelling:
Ondernemingen
diezijnvrijgesteld
vanBTW
brengengeenBTW in rekeningoverdedoor
hungeleverde
goederen
of diensten.Zijkunnen
echterookgeenBTWverrekenen.

Ondernemer:
In deWet opdeOmzetbelasting
wordtbelas¬
tinggeheven
vandeondernemer
overde,in het
kadervandeonderneming,
geleverde
leveringen
endiensten.Eenondernemer
is iederdieeen
bedrijfof beroepzelfstandig
uitoefentofdegene
dieeenvermogensbestanddeel
exploiteert
teneinde
daarduurzaamopbrengst
uit te verkrijgen.
Onderbedrijfdientte wordenverstaaneen
organisatievankapitaalen arbeid,welkein
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Literatuur:
Elk jaar verschijnen er nieuwe
handleidingenBTW.Het is goed
dezeaan te schaffen.
ZowelKluwerals Elsevierbrengen
eendergelijkegids uit.

BTB, wat moet ik daar mee?
Bezoekers met een handicap
Om de toegankelijkheid
van eengebouwvoor
mensenmet eenhandicapaan te duiden,wordt
sindsditjaar eenlandelijkecoderinggehanteerd.
Wie stelt die coderingsamen,hoewordt
die toegekenden hoekom ik te wetenwelke
coderingaan mijn museumis toegekend?
Bereikbaarheid, Toegankelijk¬
heid en Bruikbaarheid
De afkorting BTBstaat voor Bereik¬
baarheid,Toegankelijkheiden Bruik¬
baarheid.Dezedrie begrippengeven
aanin welkemateeenaccommodatie
geschikt is voor bezoekersmet een
handicap.Inhetverledenwerd slechts
gesproken over toegankelijkheid,
maar in de loop van de tijd is min¬
stens zoveel aandacht besteed aan
het gebruik dat van een accommo¬
datie gemaaktwordt, als aan de be¬
reikbaarheiden de toegankelijkheid
van een pand.
Weg met het valse ITS
Om mensenmet een handicapbeter
te informeren omtrent de mate van
BTBvan een museumwerd in 1989
voor heteersteencoderingtoegepast.
Tot die tijd moest men het doen met
kreten als 'geschikt voor mindervaliden' of 'ook rolstoelers zijn van
harte welkom!'.Nietszeggendeinfor¬
matie,vaaknogvoorzienvan eenten
onrechteafgedrukt rolstoelsymbool.
Om dit beschermderolstoelsymbool,
het InternationaalToegankelijkheids¬
symbool(ITS),te beschermen,zijn in
eerste instantie alle 'valse' ITS-enuit
VW-gidsengeschrapt.Watoverbleef
was wel heelmagereinformatie.
Van 9-punts naar BTB
Omdat diverse panden,ondankshet
ontberenvan een ITS,toch over veel
faciliteitenbeschikten,is de landelijke
codering ontwikkeld. In eerste
instantie heette deze codering de
'9-punts-code'. Dit vanwege de
negen verschillende mogelijkheden
doorWouter
Schelvis die aangegevenkonden worden. Na
museumpeil,

veel positieve aanpassingenis deze
codering omgebouwd tot de lande¬
lijke BTB-code.De grootste verschil¬
punten zijn het opnemen van meer
informatie, ook voor anderen dan
rolstoelers,en een logischerverkla¬
ring van de opgetekendezaken.
Algemeen geldend
Op dit moment wordt ook in Euro¬
pees verband gekeken of deze in
Nederlandontwikkelde codering in
een nog brederecontext te plaatsen
is. Inmiddels is de BTB-coderingnu
landelijk uitstekend te gebruiken.
De BTB-codewordt door alle provin¬
cialeoverlegorganengehandicapten¬
beleid geaccepteerd. Minstens zo
belangrijk is dat ook de reguliere
organisatieszoals ANWB,ANW (de
koepel van de VW-wereld) en het
NBT (NederlandsBureauvoor Toe¬
risme) de codering erkennen. Deze
drie instanties werken samen in de
N.V.DatabankNederlandBV.Via de¬
ze databankzullen de gegevensvan
alle accommodaties worden door¬
gegevenaanalleuitgeverijenenVWdesks. Voordat dit zal gebeuren
moeten natuurlijk dit jaar de codes
worden opgetekend. In bijna alle
provincieswordt er geïnventariseerd
doorvrijwilligers,daarbijondersteund
door de bouwkundigen van het
ProvinciaalOverleg Gehandicapten¬
beleid (POG).Alle (in dit geval) mu¬
sea worden bekeken en volgens de
landelijkenormeringin kaartgebracht.
De maten en normen staan opgete¬
kend in het onmisbare 'Handboek
voor Toegankelijkheid'.
Zelf aan de slag
Wiltu alsmuseumwetenhoede stand
van zakenin uw museumis, dan kan
aan de hand van een speciaalver¬
vaardigde BTB-inventarisatielijstde
coderingworden bepaald.Bouwkun¬
digen van het POGin uw provincie
kunnen dit voor u optekenen. Bij
deze POG'skunt u terecht voor alle
vragen op het gebiedvan bouwkun¬
dige zaken. Als u plannen heeft om
juni
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te (ver)bouwen,dan is het eveneens
zeer aan te raden met de bouwkun¬
dig medewerkervan eenPOGcontact
op te nemen.Naastbouwtechnische
tips om de verbouwing in het voor¬
deel van mensenmet een handicap
uit te voeren, wijzen zij ook vaak de
weg naarmogelijkesubsidiegevers.
Welkome gasten
Het allerbelangrijksteis dat via deze
codering de mensenmet een handi¬
cap en hun naastenzelfstandig kun¬
nen bepalenwaar zij naartoe willen
gaan.Ookeconomischbekekenis het
van belang dat u uw voorzieningen
duidelijkbekendmaakt.Degroepwaar
hier over gesproken wordt omvat
namelijk ruim 12% van de Neder¬
landse bevolking. Komende gehan¬
dicapte bezoekersmet hun familie¬
leden, dan praten we al gauw over
ruim een kwart van alle Nederlan¬
ders. Het zijn dan ook in meerdere
opzichtenwelkomegasten!
Het'Handboekvoor Toegankelijkheid'
editie 1996/97 (voorheen Geboden
Toegang)isop te vragenbij hetNeder¬
lands Instituut voor Zorg en Welzijn
in Utrecht,via PCI-distributieservice,
telefoon 030 - 6570072 (kosten
f 225,- exd. adm. en verz. kosten)
Meerinformatie
betreffende
decodering
ofdoor¬
verwijzing
naardebouwkundige
in uwprovincie:
Stichting
Dienstverleners
Gehandicapten
(SDG)in
Utrecht,
JosHendriks
ofAnne-Marie
Dees,
telefoon
030-2769970;OPOGNoord-Brabant,
WouterSchelvis,
telefoon
013-5355255.

Overdeauteur
Wouter Schelvis is consulent
gehandicaptenbeleidbij het Pro¬
vinciaal Overleg Gehandicapten¬
beleid Noord-Brabant (POG)en
tevenswerkzaambij de Stichting
Dienstverleners Gehandicapten
(SDG)in Utrecht. Voor het Inter¬
provinciaal Overleg Gehandicap¬
tenbeleid (IPOG)onderhoudt hij
de contacten met de landelijke
organisaties op het terrein van
de vrijetijdsbesteding.

Welkomegasten:
museum, gastheer en bezoekers
met een handicap
*
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Studiedag'Welkome
gasten',Nederlands
Spoorwegmuseum,
18 april 1996
Foto:J. Verschuuren

Drempels weg
Sindsdeactie'Drempelsweg' in 1988
stellen de musea zich alerter op
ten opzichte van mensen met een
lichamelijkehandicap.Nietalleenbe¬
nadrukt de overheid het belangvan
participatiein het algemeen,ook het
bevorderenvan die deelnamedoor
mensen met een handicap wordt
regelmatig onder de aandacht ge¬
bracht. Op veel plaatsen zijn facili¬
teiten gecreëerd:rolstoelenvoormen¬
sendie slecht ter beenzijn, speciale
trapliftenenspecialetentoonstellingen
en aanpassingenvoor mensen met
eenvisuele handicap.
Inveelgidsenwordt informatieopge¬
nomenover de toegankelijkheidvan
eengebouw met behulpvan de BTBcode, of in een enkel geval met het
internationaal erkende ITS-symbool
(zie hiervoor de bijdragevan Wouter
Schelvis).Defysieketoegankelijkheid
is echter maar een deel van het
geheleverhaal.
Na het gebouw zijn wijzelf
aan de beurt!

12

doorHiskeLand

Echtetoegankelijkheidwordt namelijk
pas bereikt als ook de medewerkers
van het museumvoorbereid zijn op
bezoekersmet een handicap.Boven¬
dien is erveel mogelijk,ook in musea
museumpeil,

die niet echt voldoen aande officiële
normen:goedgeïnstrueerdpersoneel
kan voor de bezoeker het verschil
betekenentussen een geslaagdbe¬
zoek of eenafknapper.
Welkome gasten
Het boekje 'Welkome gasten' biedt
museummedewerkersdie dagelijks
met het publiek omgaaneen prakti¬
sche handleiding. Het boekje bevat
praktischetips die toegesnedenzijn
op de verschillende museum-situ¬
aties: Hoega ik om met iemandmet
een handicap?Zijn de knopjes in de
lift te bereiken voor iemand in een
rolstoel? Is een lift geschikt voor
iemand die blind is?Wanneermoet
ik helpen en hoe? Hoe voorkom ik
dat ik te beschermenddoe of onwil¬
lekeurig iemand negeer?Hoe tel ik
het wisselgeld uit? En hoe kan een
blinde zich reddenmet z'n kopje kof¬
fie bij de countervan het restaurant?
Waarmoet ik aandenkenals iemand
slecht ter been is of een astma aan¬
val krijgt? Eenhandig boekje om bij
de hand te houdenvoor degenedie
regelmatigalsgastheerm/v optreedt
in het museum.
De syllabus
Door als eengoed gastheer(m/v) op
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te treden kan een baliemedewerker
of rondleiderzorgenvoor eenprettig
bezoek aan het museum - voor
iedereen.Detips uit het boekje'Wel¬
kome gasten' ondersteunendaarbij
als de bezoekereen handicapheeft.
Maar lang niet in alle gevallen kun¬
nen zij een vraag naar eer en gewe¬
ten beantwoorden ('Ik ben blind.
Mag ik voorwerpen betasten? En
mag mijn geleidehondmeenaarbin¬
nen?').Dezevragen - en nog tiental¬
len andere - moeten op beleidsni¬
veau beslist worden. In de syllabus
'Welkome gasten' wordt niet alleen
ruim ingegaan op allerlei tips in
gastvrijheid tegenover mensen met
een handicap, ook veel onderwer¬
pen worden aangesnedendie op be¬
leidsniveau aan de orde zouden
moeten komen. Het betreft vragen
als het voorbeeld hierboven, maar
ook over zaken die te maken heb¬
ben met de presentatie,PRen facili¬
teiten.
Het boekjeen de syllabus'Welkomegasten:
museum,gastheeren bezoekers
met eenhandi¬
cap' zijn bij uw provinciaalmuseumconsulent
verkrijgbaar
voorrespectievelijk
ƒ5,- enƒ25,-.

Museumregister
Museumnormering in Nederland
Toenin 1991 de 'Gedragslijnvoormuseale
beroepsethiek'
werdingevoerd,had de
Nederlandse
Museumvereniging
(NMV)de
wensom, in navolgingvan Engeland,een
museumnormering
in te voeren.Eind 1991
gingde CommissieNormering,beterbekend
als de commissieVanderWeijden,vanstart.
Decommissiekwamtot de conclusiedat
eenvormvannormeringwenselijkis voorde
Nederlandse
musea.

Als belangrijkste redenvoor norme¬
ring werd genoemddat eenberoeps¬
groep niet kan streven naar profes¬
sionaliseringals er geen criteria zijn
bepaald.Bovendien,zo werd door de
commissiegesteld, leiden wildgroei
en grensvervagingtot eensteedslui¬
der wordenderoep om duidelijkheid
over welke instellingen nu wel en
welke niet het predikaat museum
verdienen.1 In de algemene leden¬
vergaderingvandeNMVvanmei 1993
is het 'Voorstel RichtlijnenMuseum¬
registratie'aande orde geweest.
Werkgroep Normering

doorDominique
Hamerlijnck

In 1994 dreigde het project in het
slop te raken. Het toenmaligeminis¬
terie van WVCwas niet bereid een
pilotproject te financieren. In het
voorjaar van 1995 beslotende NMV
enhetLandelijkContactvan Museum¬
consulenten(LCM)gezamenlijk ver¬
der te gaan met het normeringstra¬
ject. Eenwerkgroepwerd ingesteld.2
De basisvoor de werkgroep was het
materiaalvan de commissieVan der
Weijden. In de afgelopen periode is
er aangewerkt om een museumnor¬
mering, aangepast aan de Neder¬
landse situatie, te ontwikkelen. De
plannenzijn bijna rond. Op basisvan
degesteldenormenwordende musea
welof nietopgenomenin hetMuseumregister.Met registratiebedoelenwe
museumpeil,

het proces dat vooraf gaat aan de
opnamein het Museumregister.
De NMV heeft al een voorschot
genomen op invoering van het
Museumregisterdoor in de nieuwe
statuten op te nemendat in de toe¬
komst alleen geregistreerdemusea
lid van de NMV kunnen worden. In
de komende jaren zullen, in een
samenwerking tussen de NMV en
het LCM, de Nederlandse musea
wordendoorgelichtengeregistreerd.
Het verleden
Vijfjaar geleden was de weerstand
tegen normering nog erg groot.
Musea hadden het gevoel dat men
zich met hun bedrijfsvoering ging
bemoeien en dat er eisen werden
gesteld waar ze niet aan konden of
wilden voldoen. Nu, vijf jaar later,
zijn de museaer al aan gewend dat
er allerlei eisenaan hun bedrijfsvoe¬
ring worden gesteld. Zo vraagt de
MondriaanStichting een beleidsplan
en een volledige registratie van de
collectie voordat aan een museum
subsidiewordt verleend. In verschil¬
lende provincies worden vergelijk¬
bareeisengesteld.
Het 'Deltaplan voor cultuurbehoud'
en de verzelfstandigingvan de Rijks¬
musea, en de veranderende sub¬
sidie-eisen hebben een omslag bij
de museate weeg gebracht. Steeds
meermuseawerkenmet eenbeleids¬
plan en gaan gestructureerder met
hun financiëlemiddelenom.
Start in 1996
LCMen NMVhopende museumregi¬
stratie te kunnen starten aan het
eind van 1996. De bedoelingvan de
normering is niet musea uit te slui¬
ten, maar met elkaar te werken aan
de basis-kwaliteitseisen voor de
musea.Dezeeisen liggen in het ver¬
lengde van de definitie van een
museum,zoalsgebruiktdoordeICOM,
endetakenzoalsdaarinomschreven.
Met de normering/registratie willen
we, met elkaar,standaardenontwik¬
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kelen aan de hand waarvan we aan
de subsidie- en bruikleengeversen
aan bezoekers van musea kunnen
laten zien dat wij, als beroepsgroep,
onze verantwoordelijkhedenserieus
nemen.Alle museaworden gestimu¬
leerd aan deze minimum eisen te
voldoen. De registratie gebeurt op
basisvan vrijwilligheid.
Engeland als voorbeeld
In Engelandheeft de invoering van
registratie een aantal positieve ge¬
volgen.Bruikleengevers
en schenkers
krijgen nog meer het vertrouwen
dat hun waardevolle spulletjes in
goede handen zijn. De conservato¬
ren van verschillende musea lieten
weten dat het feit dat het museum
geregistreerd was, een belangrijke
factor was in het beslissingsproces
van de schenker.
Derijks-,provincialeengemeentelijke
overheden zien museumregistratie
als eenbetrouwbareindicatievan de
kwaliteit van de activiteiten van de
musea.Sponsorszijn, steeds meer,
van meningdat genormeerdemusea
hun ondersteuningwaard zijn. Mid¬
delgrote en kleinere musea vinden
een gewillig oor voor hun sponsoraanvragen.Genormeerdemuseawor¬
den gezien als instellingen die
verantwoord met hun financiële
middelenomgaan.
Registratiedraagt er ook aan bij dat
musea evenveelaandacht besteden
aanmuseummanagement,zorg voor
de collectieen het gevenvan service
aan het publiek.
Daarnaastdraagt de registratie bij
aan het ontwikkelenvan begrip voor
de diversiteit en effectiviteit van de
museumsector.
ICOM definitie en normering
De ICOMdefinitie van een museum,
die het uitgangspunt vormt voor de
registratie,luidt: 'Eenmuseumis een
permanenteinstelling, in dienst van
de gemeenschapen haar ontwikke¬
ling, toegankelijk voor het publiek,
niet gericht op het makenvan winst,
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die de materiële getuigenissenvan
de mensen zijn omgeving verwerft,
behoudt, wetenschappelijk onder¬
zoekt, presenteerten hierover infor¬
meert voor doeleinden van studie,
educatieen genoegen.'
De eisen van de registratie zijn
rechtstreeksuit de ICOMdefinitie af
te leiden.Bijde normeringkomende
volgendepuntenaande orde:
/ . het bezitten van een institutionele
status en het permanent beschik¬
kenover eencollectie;
2. het hebben van een op schrift
gesteld beleidsplan met doelstel¬
lingen. Hierin wordt speciaalgelet
op de behouds-en documentaire
taak, de registratie van de
collectieen het personeelsbeleid
;
3. de financiële basis van het
museum, naast subsidiesook de
winstbesteding;
4. het doen van onderzoeknaar de
collectie;
5. het voorzienin basisvoorzieningen
voor het publiek; dit gerelateerd
aan de aard en schaalvan het be¬
treffendemuseum;
6. het zich houdenaan de wettelijke
eisen.
Beoordeling
Op basis van de door het museum
aangeleverde stukken brengen de
provinciaalmuseumconsulenteneen
advies uit aan de provinciale beoor¬
delingscommissie.Deze commissie
zal bestaan uit een onafhankelijke
voorzitter, twee door de NMVaange¬
wezenleden,de provinciaalmuseum¬
consulentvande betreffendeprovin¬
cieeneencollegamuseumconsulent.
De registratie
Op basis van het besluit van de
beoordelingscommissiewordt over¬
gegaantot:
/ . volledige
registratie;
dit houdt in dat het museum vol¬
doetaan de betreffendecriteria;

2. voorlopige
registratie;
wat inhoudt dat het museumnog
niet aan alle criteria voldoet,
maar de bereidheid toont en de
intentie heeft om binneneenrede¬
lijke termijn, in overleg met de
provinciale beoordelingscommis¬
sie,aan de vereistecriteria te vol¬
doen, echter binnen een periode
van maximaal drie jaar. Deze
museazullen door de NMVen de
museumconsulentenextra onder¬
steuningkrijgen bij hetwegwerken
vandeproblemen;
3. uitstelvanregistratie;
houdt in dat de beoordelingscom¬
missie over te weinig informatie
beschiktom tot weloverwogenbe¬
slissingente komen.
Een beslissing tot opname kan
alleen worden genomenwanneer
het museum alsnog, binnen een
half jaar, de benodigdeinforma¬
tie ter beschikkingstelt;
4. nietin aanmerking
komendvoor
registratie;
geldt voor die musea die niet in
staat zijn aan te tonendat zij aan
devereistecriteria kunnenvoldoen,
of er niet aan (willen)voldoen.

Invoering en voorlichting
Opdit momentisdewerkgroepbezig
de praktischeinvoeringvan museum¬
normeringvoor te bereiden.Zodrahet
draaiboekklaar is, worden de musea
geïnformeerd.We verwachten eind
1996 van start te kunnen gaan. De
provincieNoord-Hollandzal alseerste
starten met de normering. In NoordBrabantstartde registratiein 1997 en
de andere provinciesvolgen hierna.
De precieze volgorde en start in
andereprovinciesis nogniet bekend.
Museakunnenondersteuningkrijgen
bij het aanleverenvan de benodigde
gegevens. De musea worden tijdig
geïnformeerdhoedit proceszal ver¬
lopen, en worden te zijner tijd uitge¬
nodigd om zich te laten registreren.
Museumregistratie is een zeer ar¬
beidsintensief traject. De bureaus
van de provinciaal museumconsu¬
lenten zijn soms nog niet voldoende
geëquipeerd. Er worden nog extra
middelen voor gezocht. Dit zal me¬
de de snelheid bepalen waarmee
normering in de verschillende pro¬
vincies kanworden ingevoerd.
Professionalisering

De musea worden door de voorzit¬
ter schriftelijk op de hoogte
gebracht van de beslissing van de
beoordelingscommissie.
Bij voorlopige registratie en uitstel
van registratie zal worden overlegd
over de hiernate nemenstappen.
Register en beeldmerk
De geregistreerde musea worden
opgenomenin het registerdat wordt
neergelegd op het bureau van de
provinciaal museumconsulentenen
van de NMV.Jaarlijkswordt een lijst
met de geregistreerdemuseagepu¬
bliceerd. De NMV en het LCMover¬
wegenom een beeldmerkte ontwik¬
kelenwaarmeegeregistreerdemusea
zich kunnen onderscheiden van
andere.
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Hoeweler nogde nodigeonduidelijk¬
hedenzijn, hopenwij toch dit jaar te
kunnen starten. Museumnormering
is eenbelangrijk middel om duidelijk
te makendat museain de afgelopen
jaren steedsprofessionelerzijn gaan
werken. Door met z'n allen aan nor¬
mering deel te nemen laten we zien
dat de museatot een bedrijfstak be¬
horendieverantwoordomspringtmet
de - toch vaak algemene- middelen
die ter beschikkingworden gesteld.
1 NicoleTheewes,CommissieNormering
presenteert
Richtlijnen
vooreenmuseumregister,Museumvisie
1993 nr. 2,
pag.60-62.
2 Ledenvandewerkgroep
Normeringzijn
ManusBrinkman,
Dominique
Hamerlijnck,
MartvanderSterre,JulesVerschuuren
en
AstridWeij.

ICM-info

In memoriam
Op11maart 1996 overleed
HenkSpiegelenberg.

In de zomer van 1988 kwam Henk
Spiegelenbergde gelederenvan het
LCMversterken.Hijwasnetbegonnen
als Hoofd Collectie bij het Drents
Museumin Assenen een onderdeel
van zijn taak was de ondersteuning
van de Drentse musea. Henk had
daarvóór gewerkt als medewerker
Monumentenbij het provinciaal be¬
stuur van Drenthe, maar zijn hart
lag bij de musea.Voor mijzelf was
het een prettige hernieuwdekennis¬
making.Wij haddensamenin Utrecht
kunstgeschiedenisgestudeerd.
Slechtsééndag in de week kon Henk
aande ondersteuningvan de Drentse
museabesteden.Gelukkighad hij de
mogelijkheidextra hulp in te kunnen
roepenbij decollega'sin hetmuseum.
Henk was bij de vergaderingenvan

het LCMeen gewaardeerdecollega.
Met zijn bijzondere persoonlijkheid
was hij een idealeconsulent.Hij was
altijd op zoek naar overeenkomsten
engemeenschappelijkeuitgangspun¬
ten. Waar hij kon deed hij mee aan
gezamenlijke LCM-projecten.De re¬
sultaten van dat werk moeten deels
nog verschijnen.
Naast zijn inbreng in de vergade¬
ringen genoten wij van de intense
manierwaarmeeHenkandereaspec¬
ten van het levenbeleefde.Legenda¬
risch is het voor ons dat Henkoveral
waar wij bijeen kwamen,,in binnenen in buitenland, wel iemand tegen
kwam die hij kende.Evenonmisken¬
baar is de herinnering aan het feit
dat Henk overal waar wij kwamen
de lekkerste bakker en het beste
eethuiskende.
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HenkSpiegelenberg,
TheaPol,
Jan Stratinghen
Jan WiebevanVeen,
Borger22 april1993.
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Wijzullen Henkzeer missen.De rela¬
tiviteit van het leven was voor Henk
een dagelijkse werkelijkheid. Het is
danook nietzozeerdat hij onmisbaar
is voor de uitvoering van het werk,
maarmeerhetverdriet om het gemis
van een zeer inspirerende,beminne¬
lijke en bijzonderecollega.
Annelies Jordens,
voorzitter

V
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Commissie Veiligheidszorg
- de stand van zaken -

Onderzoek
heeftuitgewezen
dat musealeveiligheidsaspecten
onderde aandachtvandemuseamoetenwordengebracht.
Daarnaastis het dringendgewenstom meerbeleidsmatige
aandachtte schenkenaan dit belangrijkeaspectvanmuseale
bedrijfsvoering.
Veelmusealopente groterisico's. Deze
moeteninzichtelijkwordengemaakt.Tevensmoetener
suggestieswordengedaanomderisico'sop eenaanvaardbaar
niveaute brengen.

Vanaf mei 1994 is de commissie
Veiligheidszorgonderverantwoording
van de NederlandseMuseumVereni¬
ging (NMV)aan het werk om normen
en criteria omtrent risicobeheersing
te stellen. Dezeworden omgezet in
vragen die de musea te zijner tijd
zullen moetenbeantwoorden.
Het is de bedoeling dat de musea
dat zelf gaan doen met behulp van
een soft-ware programma en een
handboek.Via een checklist op dis¬
kette is het mogelijk om bijvoor¬
beeld de brandveiligheid van het
museumte controleren.Dechecklist
maakt ook duidelijk hoe kwetsbaar
personen,gebouw, en collectie zijn
waar het criminaliteit betreft.
Vervolgens wordt aangegevenhoe
de risico'skunnenworden beperkt.
DecommissieVeiligheidszorgbestaat
uit personen die vanuit hun werk¬
situatie ervaring hebben met veilig¬
heid van objecten, gebouwen en
mensen.Eenaantal commissieleden
is werkzaam in musea, de overige
leden werken bij de ministeriesvan
Binnenlandse Zaken of OC&W en
zijn daar op beleidsniveau verant¬
woordelijkvoor bepaaldeveiligheids¬
aspecten.Namensde NMV heeft de
directeur,dhr M. Brinkman,zitting in
decommissie;deprovinciaalmuseum¬
consulentvanZuid-Hollandvertegen¬
woordigt het LCM.
Het coördinerende en uitvoerende

werk wordt gedaandoor de project¬
leider, Carla van Buuren. De com¬
missie fungeert als denktank en
ondersteunten adviseertde project¬
leider. De harde kern van de com¬
missie werkt veelal ook met de
projectleidermee.
Inmiddelszijn de normen en criteria
vastgesteld. De vragenlijsten zijn
vrijwel klaar. Op dit moment wor¬
den de vragen volgens een bepaald
systeem in de computer gezet. Op
deze wijze zullen de antwoorden te
zijner tijd vrij snel kunnen worden
verwerkt. In het najaar zal het con¬
cept gereed zijn. De verwachting is
dat het totale project eind van dit
jaar operationeel zal zijn en kan
worden geïntroduceerd.Voor meer
informatie kunt u bellen met de
NMV, Carla van Buuren, telefoon
020-6701100.
■

Third European
Museum Advisors
Conference (Emac)
1996
Onder deze naam organiseren de
Nederlandsemuseumconsulenten
van
maandag 7 tot en met vrijdag 11
oktober 1996een Europeescongres.
Eerder vonden dergelijke congres¬
sen plaats in Engelanden Duitsland.
Het hoofdthema van het congres
luidt: 'Museumconsulenten:genera¬
listenof specialisten?'Daarbijkomen
vragen aan de orde over de moge¬
lijkheid tot professionaliseringin de
toekomst. Subthema'svan het con¬
greszijn 'Museumconsulenten
zonder
grenzen' en 'De taak van de muse¬
umconsulent ten aanzien van de
kwaliteit van de musea'.
Ongeveertachtig museumconsulen¬
ten uit 17 verschillende landen ga¬
ven te kennen belangstelling voor
de conferentie te hebben. Aan de
deelnemers is gevraagd een eigen
bijdrage te leveren in de vorm van
voordrachtenen projectpresentaties.
Naastde onderlingecontactenzullen
de congresgangers nader kennis¬
maken met de provinciesNoord- en
Zuid-Holland, Overijssel en Gelder¬
land. Daarzullen museaworden be¬
zocht die aansluiten op de thema's
van de conferentie. Het slot van de
conferentievindt plaats op de Euro¬
pese Restauratiebeursin de Rai te
Amsterdam.
■
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Syllabus Behoud en
Beheervan Museale Collecties
HetLandelijkContactvanMuseumconsulenten museum en publiek. De Syllabus
Behoud en Beheer van Museale
(LCM)bereidtgezamenlijkleerboeken
voor,
Collecties wordt vlak na de zomer
die wordengebruiktbij de cursussendie door verwacht en is dan te verkrijgen via
de provinciaalmuseumconsulenten.
de bureausvan deprovinciaalmuseum¬
consulenten
wordengeorganiseerd.
Hetdoelvan Behoud en beheer in twee
delen
zo'n syllabusis in de eersteplaats te dienen
De Syllabus Behouden Beheervan
MusealeCollectieszalbestaanuittwee
als basisvoorde lesstof,daarnaastwordtde
delen. In het eerste deel komen besyllabusdoordemuseummedewerkers
vaakals houdsonderwerpenals depotinrich¬
ting, museumklimaat,licht,schimmels
naslagwerkgebruikt.

Samenstellen
Tot voor kort maakten veel provin¬
ciaal museumconsulentenmet hun
bureau een eigen leerboek of sylla¬
bus, of men schreefdelenvan elkaar
over. Het samenstellen kostte te
veel tijd, energie en geld. In 1994
verscheen het eerste boek dat het
resultaat was van de gezamenlijke
inspanningenvan devakconsulenten
van verschillende provincies: de
Syllabus BasiscursusRegistratie en
Documentatie.
Het schrijven en redigeren van een
syllabuswordt gedaandoor vakcon¬
sulenten. De produktiekosten van
het leerboek worden betaald door
het ministerievan OC&W.
De doelgroep zijn mensendie vaak
zondervoorkennis in de museawer¬
ken. Het is noodzakelijk dat zij de
meest elementaire basisbegrippen
van het werken in musea kennen,
willen zij verantwoord met het
museum als bedrijf, maar ook met
collectiesen publiekkunnenomgaan.
De syllabusdient dus als basisinfor¬
matie. In een syllabus wordt altijd
verwezennaarverdiepingsliteratuur.
Nieuwe plannen
Op dit moment wordt er gewerkt
aan een mogelijke herdruk van de
eerste syllabus en aan twee nieuwe
syllabi: één over behoud en beheer
van musealecollecties en één over
museumpeil,

en ongedierte aan bod. Daarnaast
worden ook de beheersaspecten
behandeld:behoud en publiek, han¬
teren en transporteren, veiligheids¬
zorg encalamiteitenplanning.Dit deel
isgeschrevendoordevakconsulenten
en door enkele restauratoren die
eveneenseen brede museale prak¬
tijkervaring hebben.
In het tweede deel worden de mate¬
rialenbesprokenwaarvande meeste
museumobjecten zijn vervaardigd.
Ook hier wordt ingegaan op de
hoofdzaken. Wat is het materiaal,
waar is het uit opgebouwd, hoe is
het bewerkt en hebben materiaal,
opbouwenbewerkingconsequenties
voor het hanteren,bewarenen expo¬
seren?Hoe moeten bepaaldeobjec¬
ten stofvrij worden gehouden en
wat mag zeker niet worden gedaan?
Enkelevoorbeeldenvan beschreven
materialen: bont en leer, foto's,
hout, kunststoffen,steenetcetera.In
totaal komen er 17 materiaalsoorten
aan bod. Vanzelfsprekendwordt er
verwezennaarverdiepingsliteratuur.
Detekst van deeltwee is geschreven
door vakbekwame restauratorenof
door enkele andere deskundigen in
nauwe samenwerkingmet restaura¬
toren.
De eindredactievan de syllabus ligt
in handen van Annette Kipp (als
coördinator werkzaam bij de Oplei¬
ding Restauratorente Amsterdam)
en van Mart van der Sterre (provin¬
ciaal museumconsulent van Zuid-

Holland).
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Nieuwe basisregistratiekaarten
Omdat de LCM-voorraadbasisregis¬
tratiekaartenuitverkochtwas, is eind
1995 beslotentot eenherdruk.Hierbij
zijn enkele wijzigingen doorgevoerd
die de kaart gebruiksvriendelijker
maken. De verplichte velden van de
kaartzijn nu, net als bij de Historisch
Voorwerpkaart, vetgedrukt. Boven¬
dien is het veld 'standplaats'groter
geworden.
Helaasis bij de correctievan de druk¬
proef een fout niet geconstateerd,
waardoor nu onderaande kaart een
lijn tussende veldenop eenverkeer¬
de plaats staat. De lijn in het veld
'afmetingen'hoort te vervallen.Deze
lijn moetstaanachterhetveld'bedrag'
zodat daar nog ruimte komt voor het
'vrije veld'. Gebruikerswordt geadvi¬
seerddezelijn zelftoete voegen.
De basisregistratiekaartenzijn te be¬
stellen bij de provinciaal museum¬
consulenten.De kaartenzijn verpakt
per 250 stuksen kostenƒ 27,50.
De kaartenzijn eventueelook los te
bestellena f 0,11 perstuk.
■
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Nieuwe museumconsulent in Groningen
Het bestuur van de Federatievan
Musea in de provincie Groningen
heeft Minette Albers benoemd tot
nieuwemuseumconsulentin Gronin¬
gen. Per 1 juli 1996 zal zij met haar
werkzaamhedenbeginnen.
Minette werkt nu als conservatorin
hetTrompmuseumin Brielle.Eenrigoreuzeherinrichtingvandat museumis
er de oorzaakvan dat zij pas in de
zomernaarGroningenkomt.

Voordat zij naar de Zuidhollandse
eilandenvertrok heeft Minetteonder
andere gewerkt in het Gewestelijk
HistorischMuseumvan Appingedam.
Zij studeerde kunstgeschiedenisen
mediaevistiekaan de universiteitvan
Groningenenliepstagein hetmuseum
HetCatharijneconvent.
Wij zullen haar als consulentbinnen
de gelederenvan het LCMgraagwel¬
kom heten.
■

Herdruk syllabus
Registratie &
Documentatie
De basiscursusRegistratie& Docu¬
mentatievan het LCMheeft als doel
de elementairekennis van de docu¬
mentairetaak in eenmuseumoverte
brengen.
Het LCM publiceerdein 1994 voor
deze basiscursus- die al 10 jaar in
verschillendeprovincieswerd gege¬
ven - eenlandelijkesyllabus.
Sindshetverschijnenvan de syllabus
is de cursus inmiddels 13 keer, ver¬
spreidover het heleland,gehouden.
De syllabus,die ook los van de cur¬
suswas te verkrijgen, is bijna uitver¬
kocht. Het LCM heeft daarom
onlangs besloten de beperkte voor¬
raad alleen beschikbaar te stellen
aan de deelnemersvan de cursus.
Een herdruk, waarschijnlijk medio
'97 klaar, is in voorbereiding. De
laatste ontwikkelingen, vooral op
automatiseringsgebied, worden in
de nieuwesyllabusopgenomen. ■
museumpeil,
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Praktische literatuurlijst
registratie en documentatie
Netalsin devorigeuitgavenvanMuseumpeil
is Registratie en documentatie
algemeen
ookin ditnummereen'praktischeliteratuurlijst'
opgenomen.
Dezekeerbetrefthet de registratie Berg,S. vanden[et al.J Syllabus basiscursusregistratie
en documentatie.
Bij dekeuzevanliteratuuris en
documentatie. er naar gestreefdom titelsoverallebelangrijke Tilburg:LandelijkContactvan
Museumconsulenten,
1994
thema'sbinnenhet vakgebied
op te nemen.
Praktische handleiding op basis¬
Hoeweler zoveelmogelijkrecenteliteratuurin niveauvoor registratieen documen¬
tatie van museumobjectenen docu¬
delijst is opgenomen,
is dit deredendat een
mentairecollecties.
enkelekeerouderetitelszijnvermeld.Wel zijn
Doom,P.K.allepublicatiesnogsteedsrelevant.
Nederlandshistorisch data
Bijhetsamenstellen
vandelijstisgebruikgemaakt archief: van datadocumentade
tot scanning en OCR. vanS1MDOC,
eenliteratuurlijstophet gebied In:
Open26 (1994) 3, p. 84-86
vanregistratieen documentatie
diedeAfdeling Deactiviteitenvan het NHDAbelicht.
Het NHDA is een expertisecentrum
Automatiserings
Adviezen
(AAA)vanhetRijks¬ op
het terrein van ontsluiting en
bureauvoorKunsthistorische
Documentatie
(RKD) conversievan historischeinformatie,
onder andere door middel van pro¬
opverzoekvanSIMIN(SectieInformatievoor¬ jecten
op het gebied van scanning
en Optical Character Recognition
zieningvanMuseaIn Nederland)bijhoudt.
Eengedeelte
vandeliteratuurwordtgebmikttijdens (OCR).
Fontijn,P.; Hogenboom,
J. deBasiscursussen
Registratie
enDocumentatie.
Wegens gebrek aan registratie
DeSIMIN-publicaties
en -bundelszijnte koop niet
van toepassing. bijdeNederlandse
Museumvereniging.
Demeeste In: Museumvisie15 (1991), p. 48-50
Evaluatievan het PC-Museumproject
bureausvandeprovinciaalmuseumconsulentenvan
de NederlandseMuseumvereni¬
beschikken
overeenbibliotheek
waardelitera¬ ging door SIMIN.Bij kleinere musea
blijken wel automatiseringsplannen
tuur te raadplegen
of te lenenis. Allegenoemde aanwezig,
maar nauwelijks een
literatuurligtterinzagebijdeAAAvanhetRKD. financiële planning voor uitbreiding
of vervanging van apparatuur of
Ookvoordemeestrecenteuitgavenkunt u
programmatuur.
daar terecht.
Grant,A. (ed.) -

SPECTRUM:the UK Museum
DocumentationStandard Project.Cambridge:
MuseumDocumentation
Association,
1994

20

Overzicht van alle procedures met
betrekking tot aanschaf,registratie,
identificatie,conservering,bruikleen
en tentoonstelling van museum¬
objecten.Tevensaanwijzingenvoor
planningenvastleggingvangegevens
tijdens dezehandelingen.

doorSaskiavandenBerg,consulentregistratie
endocumentatie
bij deFederatievanMuseain
ZuidHolland,GerdieBorghuis,consulent
beheerstaken
bij deBrabantseMuseumStichting
enArnoStam,consulent
registratieendocumen¬
tatie bij het GeldersOudheidkundig
Contact
museumpei

uni
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Hogenboom,
]. -

Automatisering. In: Bedrijfsvoering
in musea,C.F. Plaisier,
C. vanKatwijk,K.Schoemaker
(red.).
- DenHaag:VUGA,1988, p. 85-104

Aandachtspuntenvoor het maken
vangoedeafwegingenbijhet opzet¬
ten van automatisering van de
collectieregistratie.
Hogenboom,
J. -

Basisregistratie voor collecties
voorwerpenen beeldmateriaal. Rotterdam:
StichtingIMC, 1988

Handleiding voor het invullen van
de basisregistratiekaart.Bevattevens
praktische aanwijzingen voor het
registreren en het maken van een
termenlijst.
Hogenboom,
].; Koot,G.-J. -

Automatiseringsprocessenin
musea: een casus. In: Vakbladmanagement,
kunstencultuur
(1995) 2, p. 11-14

Aan de hand van een casus wordt
het belang aangetoondvan een be¬
leidskader en automatiseringsplan
voordat begonnen wordt met auto¬
matischeverwerking van informatie
ten behoevevan collectieregistratie,
wetenschappelijk onderzoek en de
publiekstaakbinneneenmuseum.
Kemmerling,
A. -

Het MIRO-project:kennisachter¬
stand in musealeinformatieverzor¬
ging structureel aangepakt. In: Open26 (1994) 10, p. 329-331

Het MIRO-project(MusealeInforma¬
tieverzorging en Registratie
Opleidingen)heeft knelpunten geïn¬
ventariseerdop het terrein van des¬
kundigheidsbevordering zowel bij
informatieverzorging en registratie,
als automatisering daarvan.Vastge¬
steld is aanwelke cursussenbehoef¬
te bestaat.

Registratie en documentatie
van objecten

teerdevoorwerpente kunnen identi¬
ficeren.

Den Haag: Rijksbureauvoor Kunsthistorische

Fontijn,P. -

Voort,J. vande (red)-

Documentatie,1992. - (SIMIN-bundel; 7)

Registratie: De cost gaat voor de
baet uit. -

Museumregistratieen ontsluiting
van gegevens,tevens een aanzet
tot automatisering. -

Ouwerkerk,
A. -

De registrator, facetten van een
functie. -

Eenoverzichtvan praktijkervaringen,
gedachten,vragen en discussiepun¬
ten die tezameneen beeldoproepen
van het beroepvan registrator.
Roberts,D.A. -

Planning the documentation of
museum collections. -

In: Museumvisie15 (1991), p. 51-54

Met behulpvan de registratiekosten¬
formule kunnen musea de kosten
voor de registratievan hun collectie
voorwerpen berekenen (in tijd en
geld).
Grant,A.; Nieuwenhuis,
].; Petersen,T. (eds.)-

1985

International Guidelinesfor
Museum Object Information: The
CIDOC Information Categories.-

Schaik,P.H.; Velthuijzen,
H.H. -

Historische boeken in bits:
multimedia voor elektronische
facsimile's. In: Open27 (1995) 10, p. 300-303

Beschrijving van een multi-media
toepassing:eenelektronische
facsimile van een historisch boek
bestaande uit een PhotoCD, een
floppy en een hardcopy als nieuwe
vorm om zeldzamewerken aan een
groot publiek beschikbaarte stellen.
Vries,E.A.-

Handleiding voor het verkort
beschrijven,opbergenen terug¬
vinden van boeken, hoofdstukken
uit boeken, tijdschriften,artikelen
uit tijdschriften: registratie van
literatuurcollectiesin musea. Amsterdam:Nederlandse
Museumvereniging,
1990. - (SIMIN-publikatie; 3)

Handleiding voor het beschrijven,
opbergenen terugvinden van litera¬
tuur voor (niet-bibliotheektechnisch
geschoolde)museummedewerkers.

Praktische aanwijzingen voor de
registratievan museumcollecties.
Aitchison,J.; Gildchrist,A. -

Cambridge:
MuseumDocumentation
Association,

Algemene principes betreffende
documentatie en registratie met
aanwijzingenvoor de organisatiein
individuelemusea.

Rotterdam:Nederlandse
Museumvereniging,
1981. - (SIMIN-publikatie;
1)

[s.l.J: CIDOC, 1995

Voorstel voor een internationale
standaardvan categorieënbij regis¬
tratie en documentatiemet per cate¬
gorie een definitie, een voorbeeld,
opmerkingen ten aanzien van de
terminologie en aanwijzingen voor
'formatregels'.

Handleiding voor de beschrijving
van natuurhistorischeobjectenmet
instructiebij de natuur-historischeobject-kaart. [s.l.J: SectieNatuurhistorische
Museavande
Nederlandse
Museumvereniging,
1987

Handleiding voor het invullen van
de Natuurhistorische-object- kaart
(NHOK),metecologischetermenlijst.

Thesaurus construction:
a practical manual. London:Aslib,1987

Een korte handleiding voor het
bouwen van een thesaurus, met
praktischeaanwijzingen.

Registratie en documentatie
van beeldmateriaal
Besser,H.; Trant,J. -

Introduction to imaging: issues in
constructingan image database. SantaMonica: The Getty AHIB, 1995

Een kort en duidelijk overzicht van
technologie en terminologie die bij
de digitale beeldopslageen rol spe¬
len. Welke keuzes moeten musea
maken als zij beeldenin de compu¬
ter willen opslaan.
Dop,M.; Hogenboom,
J.; Starre,J. vander-

Ouwerkerk,A. -

Standaarden structuur:de ontslui¬
ting van museumdocumenten.In: Open21 (1989) 3, p. 89-95

Verschillen in ontsluiting van docu¬
mentenin museumen in bibliotheek
endebij museagekozenoplossingen.
Thomes,R. -

Protecting cultural objects
through international documen¬
tation standards. SantaMonica: The Getty AHIP, 1995

Voorstel voor een internationale
overeenkomst voor een minimale
beschrijving van culturele objecten
om zo gestolenen illegaal geëxpor¬
museumpeil,
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Beeldopslag,een nieuwe dimensie
in museale informatieverzorging:
onderzoeknaar de toepassings¬
mogelijkhedenvan de huidige
systemen. DenHaag:Rijksbureau
voorKunsthistorische
Documentatie,
1991

Naast een vergelijkend onderzoek
van beeldopslagsystemengeeft de
publicatie praktische informatie en
beoordelingscriteriavoor museadie
beeldopslagoverwegen.

Praktische literatuurlijst
registratie en documentatie

Hameleers,M.; Jacobs,I. (red.) -

Themadag geautomatiseerde
beeldopslag:bewerkte lezingen. Amsterdam:Gemeente
ArchiefAmsterdam,1995

Termen, technieken, organisatie en
beheervan geautomatiseerdebeeld¬
opslag, alsmede praktijkervaringen
bij het Katholiek Documentatie
Centrum (KDC), het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISC)en de Boymans-Beeldbank.

praktijksituaties getest op geschikt¬
heid voor het gebruik in museale
informatiesystemen.Geconcludeerd
wordt onder anderedat de kwaliteit
van de originele opnames(ingangs¬
materiaal) zo hoog mogelijk moet
zijn.

Voor de zoeker: handleiding voor
het registreren en uitwisselen van
gegevensover fotocollecties. Den Haag: NBLC, 1994

Handleiding voor het invullen van
een uitwisselings- en beschrijvingsformat voor foto's. Bevat ook een
dakthesaurus (overkoepelend) en
een hoofdstuk over de automatise¬
ringsaspecten van gegevensuitwis¬
seling.
Maden,F. vander (red.) -

Audiovisuelecollecties:
Handleiding voor het beheervan
bewegendbeeld en geluid. Hilversum: Verloren[etc], 1993

Selectiecriteria,beheer,ontsluitings¬
mogelijkheden en auteursrecht bij
bewegendbeeld zoals film en video
en van geluidsdragers.
Pemot,H. -

PhotoCD, beelddragerals tussenmedium: kritische succesfactoren
van het medium PhotoCD voor
documentaireinformatie. Den Haag: HaagseHogeschool,1994

Mogelijkhedenen kenmerkenvan de
PhotoCD,de eisenop het gebiedvan
hard- en software, het opbouwen
van een beelddatabanken toepas¬
singsmogelijkhedenvoor documen¬
taire informatie.

Art and Architecture Thesaurus.New York: Oxford University Press,1994

Starre,J. vander-

Uitgebreide Engelstalige thesaurus
voor het indelen en ontsluiten van
objecten.
N.B. Momenteelwordt gewerkt aan
eenNederlandsevertaling.

Verraderlijk, er staat niet wat er
staat: ontsluitingvan afbeeldingen.-

Blackaby,R.; Greeno,P.; Chenhall,R.G.-

In: Open28 (1996), p. 68-71

Hogen
boom,J.; Voort,J. vande -

Terminologie

Over problemen bij het beschrijven
en ontsluiten van afbeeldingen en
subjectiviteit bij het indexeren op
pre-iconografisch, iconografisch en
iconologischniveau.

The revisedand expandedversion
of RobertG. ChenhalTssystemfor
classifying man-made objects. Nashville:AASLH Press,1988

Voort,J. vande -

Herzieneen uitgebreidelijst van ter¬
men op basis van classificatie. De
termen hebben betrekking op door
de mensgemaaktobjecten.

De registratie van fotocollecties,
enkele benaderingen.-

Chenhall,R.G.-

Den Haag: Rijksbureauvoor Kunsthistorische
Documentatie,1994. - (SIMIN-bundel; 9)

Lezingen
van
verschillende
vertegenwoordigers uit de foto-,
museum- en archiefwereld die een
toelichting gevenop de aspectendie
een rol spelen bij het opzetten van
een registratiesysteemvoor fotoma¬
teriaal en op de modernetechnieken
als KodakPhoto-CDdie daarbij kun¬
nenworden gebruikt.

Nomenclaturefor museum cata¬
loging: a system for classifying
man-made objects. Nashville:AASLH Press,1978

Gestructureerdelijst van termen op
basis van een classificatie. De ter¬
men - die betrekking hebben op
door de mens gemaakteobjecten zijn op twee manierengeïndexeerd:
alfabetischen hiërarchisch.
Hogenboom,
].; Voort,J. vande-

Boot,C.; Voort,J. vande;Wander(red)-

Handleiding voor de beschrijving
van historische voorwerpen:
instructie bij de Historisch Voorwerpkaart. Rotterdam:Nederlandse
Museumvereniging,
1982. - (SIMIN-publikatie;
2)

Handleiding voor het invullen van
de Historisch Voorwerpkaart (HVK)
met praktischewenken ten aanzien
van toepassing,terminologieen ont¬
sluiting.

MARDOChandleiding voor de
beschrijvingvan afbeeldingen. Rotterdam:1982. - (MARDOC-publicatie;4)

Deze handleidingvoor het beschrij¬
ven van afbeeldingen bevat een
groot aantaltrefwoordenlijsten.
Kuin,J. -

Literatuurwijzer. Zutphen:GeldersOudheidkundigContact, 1994

Opgave van terminologiebronnen
voor musealevoorwerpen.

Lexiconvan Nederlandse
Archieftermen. -

Starre,J. vander-

DenHaag:StichtingArchiefpublicaties,
1991

Plaatjes per computer: onderzoek
naar beeldopslagtechnieken.-

Eenlijst van archieftermendie bij het
inventariseren en andere aspecten
van het archiefbeheer worden ge¬
hanteerd,waarbij specialeaandacht

In: Open23 (1991), p. 379-382

Acht systemen zijn in gefingeerde
museumpeil,

juni

1996

voor de bewerking van moderne Sala,L. (red.) overheidsarchieven,bedrijfsarchie¬ PC starter: informatief handboek
ven,familiearchieven
en persoonlijke voor de beginnendecomputer¬
gebruiker. collecties.
Amsterdam:SalaCommunications,
1995
Pragt,M.K.;Sanders,G.P. -

Namen van historische personen
1500-1880. Amsterdam:
Rijksmuseum
AfdelingNederlandse
Geschiedenis,
1994

Circa 1250 namen gebaseerd op
4500 penningbeschrijvingen.

Holierhoek,C.P.A.-

Auteursrecht en de Auteurswet
1912. In: HandboekCultuurbeleid.
- DenHaag:
VUGA,1995. -p.l. 3.5-1 - 1.3.5-46

Sieverts[et al.] -

Uitlegvan de beginselenvan het au¬
teursrecht voor hen die te maken
hebben met cultuurbeleid in de
ruimstezindes woord.

Microcomputerprogrammatuur
voordocumentatieen bibliotheek.-

Limperg,Th. -

Handboek voor de beginnende
computergebruiker.

Renkum:VOGIN,1994

Auteursrecht in de hortus der
beeldendekunsten. -

Terminologie,museale samen¬
werking bij woordcontrole. -

Vergelijking van software voor
opslag en ontsluitingvan tekstuele
en grafische informatie en voor
thesaurus-gebruik.

DenHaag:Rijksbureau
voorKunsthistorische
Documentatie,
1982. - (SIMIN-bundel;
10)

Starre,J. vander (red)-

Uitlegover de juiste toepassingvan
de auteurswetvoor beeldendekun¬
stenaars en anderen die te maken
hebbenmet beeldendekunst.

Netwerken in musea, netwerken
van musea. -

Mom,G.J.H.M.-

DenHaag:Rijksbureau
voorKunsthistorische
Documentatie,
1995. - (SIMIN-bundel;
11)

Auteursrecht in theorie en
praktijk. -

Mogelijkhedenen moeilijkhedenbij
netwerkenvan computers.Aan de
orde komenervaringenen adviezen
van musea.Verdergaan de auteurs
in op prijzen,techniekenen termi¬
nologie.

Utrecht:Nederlands
CentrumvoorVolkscul¬
tuur, 1992. - (Rapportenreeks;
3)

Voort,J. vande (red)-

Overzichtvan ontwikkelingenmet
betrekking tot woordcontrole in,
metname,de Nederlandsemuseum¬
wereld.
Automatisering algemeen
Meeuwen,
J.D. van-

Multimediain musea:eenoverzicht
van multimediaprogrammatuur.DenHaag:Rijksbureau
voorKunsthistorische
Documentatie,
1995

Heteerste deelbespreekthet begrip
multimedia, verschillende soorten
opslagmedia, geeft aan waarom
multimedia in musea van belang
kunnen zijn en besteedt aandacht
aan mogelijke toepassingen in
musea. Het tweede deel geeft een
overzichtvan de in Nederlandver¬
krijgbareprogrammatuurwaarmee
multimedia applicaties gemaakt
kunnenworden.

Culemborg:
Phaedon,1992

Uitlegvan rechtenen plichtenvoor
allendiete makenkrijgenmet reproofauteursrecht.
Voort,J. vande (samenst.)-

Auteursrecht

Auteursrechten reproduktierechten
op museaal beeldmateriaal en
data. -

Beeldrechtwijzer:auteursrecht
van beeldendekunstenaars. -

DenHaag:Rijksbureau
voorKunsthistorische
Documentatie,
1992

DenHaag:SDU,1987

Lezingen over copyright van in
de computer opgeslagen museale
gegevensen afbeeldingen.

Auteursrecht met betrekking tot
visuelewerkenalsfoto's,schilderijen,
kaartene.d.

DWMDWWW»»;

Bruinsma,E. -

Auteursrecht en musea, een korte
introductie. In: Museumpeil1 (1994), p. 2-6

Offeren,F. van;Sala, L. (red.) -

PC gebruiker, informatief handDoeKvoor de ervaren computer¬
gebruiker. ii

i

Amsterdam:SalaCommunications,
1991

Handboekvoor de gevorderdecom¬
putergebruiker.

Indit artikelkomende auteursrech¬
telijke valkuilen en uitglijderster
sprake die bij het organiserenvan
een expositie naar voren komen.
Besproken wordt wat er gedaan
moetwordenmet het copyrightvan
auteurs,beeld-en geluidmakers.

museumpeil,
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Themajaren
De volgende themajaren
zijn in voorbereiding
Vrouwenarbeid
In 1898 werd, medeop initiatief van
Dolle (Wilhel)mina Drukker, een
nationale tentoonstelling rond het
themavrouwenarbeidgeorganiseerd.
In 1998 wil mendezetentoonstelling
herdenken.
Aan de hand van archief materiaal,
over deze en daarop volgende ten¬
toonstellingen, zal een expositie
worden samengesteld. Daarnaast
zal ook aandacht worden besteed
aan de huidige ontwikkelingen rond
vrouwenarbeid. Er zal ook weten¬
schappelijk onderzoek worden op¬
gezet naar de ontwikkelingen in
vrouwenarbeid.
HetAmsterdamsHistorischMuseum
zal aandachtbestedenaanhetthema
door in 1998 een thematentoonstel¬
ling te organiseren.
Deverwachtingisdat de manifestatie
medio 1998 zal plaatsvindenenonge¬
veer 6 weken zal duren. Veleorgani¬
saties rond vrouw en arbeid werken
samen in een landelijke stichting.
Voor meer informatie en het doorge¬
ven van eigen initiatieven kunt u
contact opnemen met de stichting
Vrouw en Arbeid 1898-1998.

de diverse aspectenverder worden
uitgediept.
Het basisidee is een manifestatie
waarin 100 interieurs uit de periode
van 1500 tot 2000 aan het publiek
wordengepresenteerd.Deinterieurs
zullen worden geselecteerdop basis
van authenticiteit van de decoraties,
de wandbekleding, de plafonds, de
schouwene.d., het nagelvastcultu¬
reel erfgoed. Het streven is naar zo
authentiek mogelijk interieur, ver¬
deeld over alle rangen en standen,
de couleur locale wordt zoveel mo¬
gelijk in de keuze meegenomen.In
principe komen stijlkamers niet aan
de orde in dezemanifestatie,behalve
als ze zich nog in de originele pan¬
den bevinden.
Er wordt overwogen om misschien
een inventarisatiete makenvan alle
stijlkamers en hier een publicatie
aan te wijden. De stichting onder¬
zoekt of een dergelijke publicatie,
waarin voor het eerst de stijlkamers
in Nederland worden geïnventari¬
seerd,mogelijk is.
Het project wordt regionaalgeorga¬
niseerden zal zo door het hele land
reizen. Er zal aandacht worden be¬
steedaanzowel de kunsthistorische,
de materiële en de functionele ana¬
lysevan de interieurs.

postbus1928
1000 BP Amsterdam
telefoon020-6247743
fax 020-6384608
contactpersoon:
Else-RoosKuiper

Woonculturen
1999 wordt het jaar waarin, op
initiatief van Rijksdienst Beeldende
Kunst (RBK)en Rijksdienstvoor de
Monumentenzorg,aandachtzal wor¬
denbesteedaanwooncultuur.Samen
met de Rijksgebouwendiensten het
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD) worden de
ideeënverder vormgegeven.Binnen¬
kort wordt een stichting opgericht
om de manifestatievoor te bereiden.
In verschillendewerkgroepenzullen
museumpeil,

juni

1996
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