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Over de inhoud
De museumvrijstelling in de omzet¬
belasting is vervallen. Sinds 1 janu¬
ari 1996 zijn alle musea BTW-plich-
tig 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
voorbeeldenenalgemeneuitleg wordt
u ingewijd in de ingewikkelde pro¬
blematiek van de BTW-plichtige on¬
derneming. BennoOudt, één van de
belastingadviseurs die meewerkten
aande 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¬
zoekersmet 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¬
seaaan 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¬

cale regels leek de redactie te veel.
HelaasisonzecollegaHenkSpiegelen-
berg,de provinciaalmuseumconsulent
in Drenthe,in maartoverleden.In LCM-
info wordt hier even bij stilgestaan.
De Syllabus Behoud en Beheer van
MusealeCollecties 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
Museumpeilverschijntin tweedelen.Heteerste
algemenedeelbevatartikelenen informatie
dievooralleNederlandsemuseavanbelangzijn.
Het tweede,losse,deelis uitsluitendbestemd
voorde eigenprovincie.Voorhet eerstver¬
schijnter ookeenprovincialebijlagein Fries¬
land. De redactieis verheugddat nu zes
provinciesgezamenlijkMuseumpeilvormgeven.

Abonnement
Voorƒ25,- per jaar krijgt u tweemaal
Museumpeil.Voorƒ30,- per jaar krijgt u
tweemaalMuseumpeilen eenprovinciale
bijlagenaar keuze.Opgavebij bureauvande
museumconsulentin de betreffendeprovincie.
Voorƒ55,- per jaar krijgt u Museumpeil
inclusiefallezesprovincialebijlagen.
Opgavebij het redactie-adresin Utrecht.

Post Scriptum
Mochtu het verkeerdeprovincialedeelhebben
ontvangen,neemdan contactopmet het
bureauvan deprovinciaalmuseumconsulent
van uw provincie.U krijgt het dan zospoe¬
digmogelijktoegestuurd.
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Musea en BTW:
een fiscaal kunststukje?

In dit artikelstaat defiscalepositievanmusea
ophetgebiedvandeomzetbelasting(beterbekend
alsBTW) centraal.Per 1 januari 1996 is de
museumvrijstellingin deomzetbelasting
vervallen.Dezevrijstellinggold voor'het geven
vangelegenheidtot bezichtigingvanvoorwerpen
diezijn bestemdom blijvendin het museum
te wordenbewaard'.Sinds1 januari 1996 is
'het verlenenvan toegangtot openbaremusea
of verzamelingen,daaronderbegrepennauw
daarmeesamenhangendeleveringenvangoederen,
zoalscatalogi,foto'senfotokopieën',belastmet
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¬
kenkrijgen!
Een ondernemer is een ieder die
zelfstandig een bedrijf uitoefent.
Deelnameaanhet economischever¬
keer is hier bepalendvoor, niet het
streven naar winst. Museadie uit¬
sluitend gratis entree bieden en
geen andere verkopen plegen, vol¬
doen hier niet aanen zijn dus geen
ondernemers.Demeestemuseazijn
echterwel ondernemerenvallenon¬
der de heffingvanomzetbelasting.

Museadie vroeger, als ondernemer,
vrijgesteld waren van omzetbelas¬
ting, worden nu geconfronteerdmet
vele praktische vragen en proble-

Overde auteur
Na 23 jaar in diverse functies
binnen de belastingdienstwerk¬
zaam te zijn geweest, is Benno
L.F.Oudt sindsoktober 1991als
belastingadviseurverbondenaan
VBBelastingadviseurste Nieuwe-
gein.VBBelastingadviseursmaakt
onderdeeluit vandeVBGroepBV

doorBennoOudt in Voorburg.

Situatie vóór 1 januari 1996
De vrijstelling is van
toepassing.

Eenmuseumkoopt voor f 1.000,-
goederen.Dezegoederenzijn be¬
last met 17,5 %BTW,er komt dus
nog f 175,- BTWbij. Het museum
kangeenBTWmet de fiscusverre¬
kenen. De kostprijs bedraagt dus
f 1.175,-.
Hetmuseumverkooptvoor
f 1.000,- entreekaartjesen mag
deze inkomstenvolledig zelf hou¬
den.
Hetmuseumheefteenverlies van
f 175,-.
f 1.000- f 1.175= f 175,-.

Situatie na 1januari 1996
Het museumvalt 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.
Hetmuseumkanechterde 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 belastinginspecteuren houdt
ƒ 943,40 aan inkomstenover. Het
museum moet aan de belasting¬
inspecteur f 56,60 betalen, maar
ontvangt f 175,-.
Hetmuseumkrijgt f 118,40 terug
van de belastinginspecteur en
heefteenwinst f 61,80.
f 943,40 - f 1.000 + f 118,40 =
f 61,80.

men. Maaróók de museadie 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 eengoed begripvan de prakti¬
schegevolgenvande invoeringBTW
in museais enigekennisvan deWet
op de Omzetbelasting1968 (hierna:
Wet OB)nodig. Allereerst ga ik die¬
per in op het systeemvandeWetOB
en op een paar theoretischeonder¬
werpen die van belangzijn voor de
museumpraktijk. Enkele praktische
problemendie kunnenontstaanzul¬
len de revue passeren,zo mogelijk
toegelichtmet 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).

De systematiek
Omzetbelastingwordt gehevenover
de leveringenvan goederenendien¬
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 voldaanaande
belastingdienst.Van deze omzetbe¬
lasting mag het museumde omzet¬
belastingdie aanhem in rekening is
gebracht (de zogenaamdevoorbe¬
lasting) aftrekken. En hier ligt voor
de musea nu precies het voordeel
van de invoering van het laag tarief
BTW.Persaldo zal een positief ver¬
schil aan de fiscus moeten worden
voldaan, en kan een negatief ver¬
schilvan de fiscusworden terugont¬
vangen.Eenvoorbeeld kandit voor¬
deelduidelijk maken(zie kader).

Bij de leveringen van goederen en
diensten is belasting verschuldigd
over de vergoeding.Als vergoeding
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Belastingdienst Aangifte
Omzetbelasting
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; Aangifte en betaling moeten uiterlijk

| binnen zijn op

i Aangiftenummer

Aangiftetijdvak

Ruimte voor correcties vannaam.adres (geef aanwelk
adres: postadres, bedri jfsadres enz.); voor vermelding
wijziging aardbedrijf; voor vermelding beéindiging bedrijf
(pkis datum)

Gebruiksaanwijzing

Metbehulpvandit formulierdoetu aangiftevanhet
bedragaanomzetbelastingdat umoetbetalenof
terugvraagtoverhetbovenvermeldeaangiftetijdvak.
Vuldevragenopdeachterkantinenondertekenkttformulier.
Scheurhetdeelmetdetoelichtingendeacceptgirolosvan
hetinvukicd.Stuurhet tnvuldcelop naardeBelastingdienst
Heradresstaataiop hetformulier.Zorgdathetgoedzichtbaar
isinhetvenstervanderttourcmvdop.

! Telefoonnummer

Ruimte voor gegevens belastingconsulent

Ondertekening

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

Hand¬
tekening

Metdeaangehechteacceptgirokuntu hetverschuldigde
bedragbetalen.
AangifteenbetalingmoetenbijdeBelastingdienstuiterlijk
binnenzijnopdehierbovenvernieldedatum.

Let opt I>itformulieraltijdinvulleneninleveren,ookals
voordit tijdvakgeenomzetbelastinghoeftteworden
betaald.

Telefoon

Datum

Aantal
bijlagen

RuimtevoordeBelastingdienst

{
111

zz

wordt aangemerkt: het totale be¬
drag dat door de ondernemerin re¬
keningwordt gebracht.
Eris eendrietal tarieven,te weten:
- hetalgemeentarief van 17,5%;
- hetverlaagdtarief van 6%;
- het nultarief.
Niet elke prestatie leidt tot heffing
vanomzetbelasting.IndeWetOBzijn
verschillendevrijstellingen opgeno¬
men. Valien de geleverdegoederen
of dienstenonder éénvan dezevrij¬
stellingen, dan wordt hierover door
hetmuseumgeenomzetbelastingin
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¬
renof dienstenzijn toe te rekenen.

De (nieuwe)ondernemermoet zich
bij de belastingdienstals onderne¬
mer aanmelden.De inspecteur zal
vervolgensaan de ondernemereen
BTW-nummerenaangifteformulieren
omzetbelastingverstrekken. Op dit
formulier moet de ondernemerzelf

de verschuldigde omzetbelasting
uitrekenenen aangeven.Dezeaan¬
gifte stuurt de ondernemer (eens
per maand,kwartaalof jaar) aande
belastingdienst.Tegelijkertijdbetaalt
de ondernemer het verschuldigde
bedrag. Indieneen bedragte vorde¬
ren blijkt - er is meer BTWbetaald
danontvangen- kande ondernemer
eenteruggavetegemoetzien.

Aftrek van voorbelasting
Nu de museaper 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 minderingbrengen.Persaldo

Gagavans omzet en omzetbelasting

BinnenlandBedragennaar
benedenafronden
opMeguldens

Kanliner,oude
tarieven

Auto,anderezaken
Geenexport

Onroerendezaken,
onderaanneming
enz.

Export

IC levering

Import

Umitgalleen
xhalten,alsudaar
toestemmingvoor
beeft

1 Door mij verrichte
leveringen/diensten

la Belas! met 17,5%

1b Befastmet 6%
1c Oveitye tarieven,
behalve0%

ld Privégebruik
le Belast met 0%/mel
bij mij belast

2 Aan mij verrichte
leveringen/diensten

2a Hefftrig veilegd
naarmij

3 Door mij verrichte
leveringen

3a Buiten de EG f

3b Binnen de EG f
3e Installa!>e/ televerkoop
binnen de EG f

4 Aan mij verrichte
leveringen

4a Vanbuiten de EG
4b Verwervingen van
goederen uit de EG

Berekening totaal

5 Berekening totaal

5a Subtotaal

5b Voorbelasting

5c Subtotaal

5d Kfeine ondernemers

5e Schatting vorige aangiltc(n)

5f Schatting deze aangifte

5g Totaalte betalen/terug te vragen

Omzet/ wasrdc/vergoeding

exclusief omzetbelasting

Omzetbelasting

Bijzondere teruggaven

6 Verzoek om bijzondere teruggaven

6a Wegensoninbare vorderingen

Zie totlichting 6b Wegensherrekening en andere correcties

Stuurspecificaties
mee

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 museumop de juiste wijze
isopgemaakt!
Museamoetener dus op letten dat,
bij betalingenaan ondernemers,de
ontvangenfacturenaandewettelijke
eisenvoldoen.Eenfactuurvoldoetaan
dezeeisenalsop duidelijke en over¬
zichtelijke wijze de volgende zaken
vermeldzijn:
- de dagwaaropde prestatiewordt
verricht (datumvan levering);
- naam en adres van de onderne¬
mer die de prestatie verricht (de
leverancier);
- naam en adres van de afnemer
vande prestatie(hetmuseum);
- duidelijkeomschrijvingvandege¬
leverde goederen of dienst, en
vandeeventuelehoeveelheid;
- de vergoeding (de kosten excl.
BTW);
- hetverschuldigdebedragaanom¬
zetbelasting.
De facturendie het museummaakt,
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 zakenvijfjaar in fiscalezin wor¬
dengevolgd.Hieroverlatermeer.

Meestalwordt de BTWverrekendop
het momentdat 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 momentvan inge¬
bruikname. Het moment van inge¬
bruiknameishiervoor bepalend,niet
het moment van aanschaf.Het vol¬
gendevoorbeeld kan hier meerdui¬
delijkheidover bieden.

3
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Musea en BTW:
een fiscaal kunststukje?

Eenmuseumis 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 museumkan in
1995 de BTWbetaald over de ver¬
bouwingniet verrekenen.Denieuwe
museumvleugelwordtop 1februari

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

Dezevorm van aftrek valt onder de
herrekenings-BTWregeling.Hetmo¬
ment van ingebruikname is hierbij
leidend.Hadhetmuseumde nieuwe
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ïKunst en CultuurNoord-Holland

Museum
T.a.v.
Markt 20
1111 BG STAD

Factuurnummer

500948

Omschrijving

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

Debiteurennummer Datum

12 maart 1996

Bedrag

ƒ 51,06

BTW 17

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

51,60
8,94

60,00

daze strook niet meezenden

acceptgiro
over te schrijven / te storten
— v ▼ V ' V \

6 0 ;
— A.
van girorekening

r~v—\
A A / flld V.0A°,'d

500948 /

Stichting 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 33132 84

Kamer van Koophandel te
Haarlem
Stichtingsregister
S226736

Postbank643568
INGBank689662289

BTW-nr NL80. 34.95.444. Bot

f' — ~\ f — V--V-V--V —
iiit 1

J V. J V—A. A A A— A— A /

van bankrekening
f—V—T—V-

\ A.. -A..

~V~

_A-

"V — V — \

-A A /

handtekening

van / door MUS eUTTl
Markt 2 0
1111 BG STAD

7i|n uw rekeningnummer en het bedrag ingevuld7
de ruimte hieronder niet beschrijven

op rekening 645568
St. Kunst en Cultuur
Noord-Holland
Postbus 5348
2000 GH Haarlem

vuur gcbfuiksaunwijzing

op rekening 645568

tgv Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland
Postbus 5348, 2000 GH Haarlem■etgezamenlijke banken postbanken spaarbanken■'

gld | ct |X; j diversen | ;X| naar rekening :

10645568+ 32>

vleugel op 31 december in gebruik
genomen, dan had het geen BTW
mogenverrekenen.

De administratieve
verplichtingen
Deheffingvan omzetbelastingheeft
voorde museatot gevolgdat zij hun
administratiedusdanigmoeteninrich¬
ten dat zij aan de hen opgelegde
fiscale administratieve verplichtin¬
genvoldoen.
Samengevathoudendeze, in deWet
OB opgenomen, verplichtingen het
volgendein.
Erdient in de administratieaanteke¬
ninggehoudente wordenvan:
- de door het museum geleverde
goederenendiensten;
- de aan het museum geleverde
goederenendiensten;
- de verwervingvan goederendoor
het museumuit landenbinnende
EG;
- de invoer van voor het museum
bestemdegoederenvanuit landen
van buitendeEG;
- de levering van goederenaan af¬
nemersin andereEGlanden;
- de uitvoer van goederennaar lan¬
denbuitendeEG;
- alle anderegegevensdie van be¬
lang zijn met betrekking tot de
heffing van omzetbelastingin Ne¬
derlandenandereEG-landen.

De administratie van het museum
moetduidelijk enoverzichtelijkwor¬
denbijgehouden,zodataande hand
daarvan de over die periode ver¬
schuldigdeomzetbelastingkanwor¬
denvastgesteld.Dit betekentdat aan
de inkomsten-kanter voor elkeBTW-
tariefgroep een aparte grootboek¬
rekeningmoetwordengebruikt, dus
drie grootboekrekeningen.Aan de
uitgaven-kant kan met één BTW
rekeningwordenvolstaan.
De museazijn bovendienverplicht
deze administratie en alle onderlig¬
gende rekeningenen kassa-of tel-
lijsten tienjaar te bewaren.
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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
administratieverwerpenenzelfstan¬
dig op basisvan de aanwezigege¬
gevens en dus schattenderwijs,de
te betalen omzetbelasting bepalen.
In dat gevalzal het museummoeten
aantonendat de berekeningvan de
inspecteuronjuist is (omkering van
de bewijslast).

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
museumdeomzetbelastingafrekent
aan de hand van de uitgeschreven
facturen.
Deafnemerkandandeomzetbelasting
aftrekken aan de handvan de door
hemontvangenfacturen.
In principewordt de omzetbelasting
voldaan op basis van het factuur¬
stelsel.

Kasstelsel
Het kasstelsel houdt in dat het
museum de omzetbelasting moet
voldoen aan de handvan de in een
tijdvak ontvangenvergoedingen.
Het kasstelsel mag alleen worden
toegepast door een beperkt aantal
indewet aangewezenondernemers.
Dit zijn voornamelijk ondernemers
in de detailhandel. Ook de onder¬
nemersdie uitsluitend of nagenoeg
uitsluitendprestatiesverrichtenvoor
afnemersdie geenondernemerzijn
(bijvoorbeeld particulieren) kunnen
het kasstelseltoepassen.Op grond
vandezebepalingkunnendemusea
de omzetbelastingvoldoen op basis
van het kasstelsel.

I
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Aangifte en betaling
Nadathetmuseumten slottebepaald
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.Inde regel is dit tijdvak een
kalenderkwartaal.Ondernemersdieop
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.
Hetvolgensdeaangifteverschuldig¬
de bedragaanomzetbelastingmoet
binnenéénmaandnaafloopvan het
aangiftetijdvakzijn betaald.Hetrisico
voor eventuelete latebetalingisvoor
deondernemer.
Als het biljet niet of te laat is inge¬
diend,of alser te laat is betaald,legt

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 openbaremuseaof verza¬
melingen,daaronderbegrepennauw
daarmeesamenhangendeleveringen
van goederen,zoals catalogi, foto's
en fotokopieën, is belast naar het
lage omzetbelastingtarief van 6%.
Deoverigeprestatieszullen 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,naastde reedsgenoem-

5
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de, vallen daar nog meer onder? In
overleg met de belastinginspecteur
kandit bepaaldworden.
In deadministratiezal eenscheiding
aangebrachtmoeten worden in de
ontvangstenvan het museum.Ont¬
vangstenbelastnaarhet 6%-tariefen
ontvangstenbelastnaar het 17,5%-
tarief en in voorkomende gevallen
ontvangstennaarhet0%-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
envoor groepen;
- gratisentree;
- verhoogdeentreeprijsbij tentoon¬
stellingen.
Alle inkomstendie te makenhebben
met het verlenen van toegang tot
het museum zijn aan het 6%-tarief
onderworpen.Hetmaaktniet uit on¬
der welke benaming die ontvang¬
stenwordenverstrekt.

Museumjaarkaart
DeStichting Museumjaarkaart(MJK)
is, bij het er persegaanvan dit num¬
mer, bezig met de laatsteonderhan-
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deling met de belastinginspecteur
over de gevolgenvoor de uitkering
over de bezoekenmet eenmuseum¬
jaarkaart en over de vergoeding
voor de verkoop van museumjaar¬
kaarten.Indeafgelopenwekenheeft
destichtingMJKdebetrokkenmusea
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
hogerkanworden.

Sponsoring
Eensponsorbijdragezal belast zijn
indien er sprake is van eenaanwijs¬
baretegenprestatievan hetmuseum
waar tegenover de sponsorbijdrage
devergoedingvormt. Tedenkenvalt
aanhet 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)opeenfactuuraandesponsor
kanwordendoorberekend,isergeen
probleem.Demeestesponsorskun¬
nen de omzetbelastingaftrekken. Is
de sponsorechter 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 desponsorbijdrage
inclusiefof exclusiefomzetbelasting
is, bijzonder belangrijk is.

Schenkingen en legaten
Schenkingenen legatenaan musea
zijn inbeginselbelastmetschenkings-
respectievelijksuccessierecht.Erzijn
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echterdiversevrijstellingsbepalingen.
Invoorkomendegevallenbestaatzelfs
demogelijkheidtot kwijtschelding.
Voor de omzetbelasting zullen
schenkingen en legaten niet rele¬
vant zijn. Immers, er wordt geen
prestatiedoor hetmuseumverricht.

Subsidies
Indemuseumwereldiser sprakevan
een grote diversiteit aan subsidies,
subsidieregelingenen onder andere
benamingenverstrektebedragen.Het
museummoet zich steedsopnieuw
afvragen of deze subsidies belast
zijn voor deomzetbelasting.
Eenalgemeneregeling ten aanzien
van subsidiesis niet voorhanden. In
ieder individueel geval zal beoor¬
deeldmoetenwordenof er sprakeis
vaneenrechtstreeksverbandtussen
desubsidieeneendoor hetmuseum
teverrichtenprestatie.Inbeginselzal
danomzetbelastingverschuldigdzijn.

In de praktijk komt een drietal
subsidievormenveelvuldigvoor.
Wij hebbenhetdanover:
- prijssubsidies;
- exploitatiesubsidies;

- budgetsubsidiesen
- projectsubsidies.

Prijssubsidie
Eris sprakevan eenprijssubsidieals
degesubsidieerdeprestatiewordt ver¬
richtjegenseenderde,endesubsidie
wordt verstrekt voor die prestatieen
daaraanop enigerleiwijze is gerela¬
teerd.
Umoet hierbij denkenaansubsidies
waarbij perverkocht kaartjeeenvast
subsidiebedrag wordt toegekend.
Tot 1januari 1996bleefdezesubsidie
buiten de heffing van de omzet¬
belasting omdat de gesubsidieerde
activiteitenvrijgesteldwaren.
Met ingang van 1 januari 1996 zal
deze subsidie (zeer waarschijnlijk)
in de heffing van omzetbelasting
(6%)betrokkenworden.

Exploitatiesubsidie
Pasals er eenprestatie is, 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

berekend. Subsidies waar geen
tegenprestatiesaan toe te rekenen
zijn, vallen niet onderde heffingvan
omzetbelasting.Het is voor het mu¬
seumvan belanghiergoedop te let¬
ten bij de afspraken die gemaakt
wordenmet de subsidiegever.

Budgetsubsidie en project¬
subsidie
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 subsidieop een bepaalde
wijze in relatiegebrachtmet deacti¬
viteiten vandegesubsidieerdeinstel¬
ling. Deze relatie is over het alge¬
meen niet dusdanig dat er
gesproken kan worden van een
prestatie waartegenoverde budget¬
subsidiedevergoedingvormt. In dat
geval is er ook geen aanleidingtot
omzetbelastingheffing.

Bij projectsubsidie zal de subsidie
uitgekeerdwordenter realiseringvan
een bepaald project (subsidiesvan
deMondriaanstichting).Ookhier 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 verbondenworden, 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.
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Geziende specifiekeproblematiekis
het raadzaamu daarbij door eenbe¬
lastingadviseurte latenbijstaan.

Horeca/catering
Veelmuseaverstrekkenzelf spijzen
endrankenaanbezoekers,of hebben
dit aaneencateraaruitbesteed.Deze
horecaverstrekkingenzijn op denor¬
male wijze belast. Dit betekent dat
verstrekkingenvanalcoholhoudende
drankennaarhet 17,5%-tariefbelast
zijn. Deoverigehorecaverstrekkingen
zijn belast naar het 6%-tarief.Uiter¬
aard is allevoorbelastingdie betrek¬
king heeft op deze horeca-activitei-
ten bij hetmuseumaftrekbaar.

Rondleidingen
Bij rondleidingenkan de vraag wor¬
den gesteld of er sprake is van een
dienstverleningdie onderdeelis van
hettoegangverlenentot hetmuseum.
Naarmijn mening is dat heel goed
pleitbaar. Daarommeen ik dat hef¬
fing naarhet 6%-tariefmogelijk moet
zijn. Het is uiteraard in het voordeel
van het museumom rondleidingen
enandereeducatieveactiviteitenon¬
der het 6%-tariefte latenvallen.
De(veelgehoorde)meningdat rond¬
leidingenmet eeneducatiefkarakter
(rondleidingen aan bijvoorbeeld
scholen),op grondvandeonderwijs¬
vrijstelling,vrijgesteldzijn vanomzet¬
belastingdeel ik niet. Deonderwijs¬
vrijstelling heeftnamelijkbetrekking
op het verstrekkenvan het wettelijk
onderwijs,de beroepsopleidingenen
het algemeen vormend onderwijs.
Daarvanisbijrondleidingengeensprake.

Museumwinkel
In de museumwinkel zijn veel ver¬
schillende artikelen te koop. Deze
leveringen zijn in beginsel belast
met het 17,5%-tarief.
Alleenbij artikelendie nauwsamen¬
hangen met het verlenen van toe¬
gang tot het museum,kaner sprake
zijn van leveringen belast met 6%
omzetbelasting. De wet heeft in
iedergevaldeleveringenvancatalogi,

foto's en fotokopieën uitdrukkelijk
aangewezen als leveringen die
nauw verband hebbenmet 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.Umoet hetwel
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¬
derenworden verrekend,als u over
alle rekeningenbeschikt.

U heeft in I995 100 catalogi laten
maken.Uheeft er nog 20 op voor¬
raad. Ukant 20%vandeBTWover
de rekeningenvoorhet makenvan
de catalogi aftrekken, terwijl u 6%
BTWheft overdenogniet verkochte
catalogi.DeBTWoverde80andere
catalogimag a niet verrekenen.

Verhuur van zalen
Deverhuur van zalen wordt aange¬
merktalsdeverhuurvanonroerende
zaken. De hoofdregel daarbij is dat
dezeverhuur is vrijgesteld van om¬
zetbelasting.Opverzoekvanpartijen
kandaarvanworden afgeweken.Dit
isaantrekkelijkindiendehuurdereen
ondernemer is met het recht op af¬
trek vanvoorbelasting.Hetmuseum
kan dan de huursommen,verhoogd
met omzetbelasting,aande huurder
factureren. Een correctie voor
het vrijgestelde gebruik door het
museumkan zodoendeachterwege
blijven. Als algemene voorwaarde
voor de uitzonderingvan devrijstel¬
ling van omzetbelastinggeldt dat de
huurder het gehuurdegebruikt voor
prestaties waarvoor hij voor meer
dan 90%recht op aftrek van voor¬
belastingheeft.
Voorverhuurvancongres-,vergader¬

ententoonstellingsruimtenkan,onder
voorwaarden,de uitzonderingop de
vrijstelling vanomzetbelastingeven¬
eenswordentoegepast.

Berekening verschuldigde
omzetbelasting
Vaak wordt de vraag gesteld of
museageengebruik kunnenmaken
van de tegemoetkomingvoor kleine
ondernemers.Dezetegemoetkoming
heeft echter alleenmaar betrekking
op natuurlijke personen.De musea
zullen daar als rechtspersonen,
uitzonderingen daargelaten, geen
gebruikvan kunnenmaken.

Convenant
Reedsjaren is door de Nederlandse
Museumvereniging (NMV) gepleit
voor verlaging van de omzetbelas-
tingdruk voor musea.Daartoezou¬
dendemusealeactiviteiten integraal
onder het verlaagde omzetbelas¬
tingtarief geplaatstmoetenworden.
Naar verwachting zou deze maat¬
regelde museumsectorjaarlijks een
structureel voordeel opleveren van
20 a 25 miljoengulden.

Tijdensdeparlementairebehandeling
van het wetsvoorstel inzakede ver¬
laging van de omzetbelasting op
culturele prestaties is vanuit de
TweedeKamer het voorstel gedaan
om alle museaonder het verlaagde
omzetbelastingtarief te brengen.
Daarmeezou het praktischen admi¬
nistratief lastigvol te houdenonder¬
scheid tussen wisseltentoonstellin¬
gen en vaste presentatieskomen te
vervallen. In dat verband werd het
redelijkgeacht,medeuit budgettaire
overwegingen,af te zien van claims
uit het verleden (lees: het voordeel
datzouontstaanvoor demuseadoor
toepassingvan de herzieningsbepa¬
lingen,zie hetvoorbeeldhierna).

De staatssecretarisvan Financiën
bleek bereid de vrijstelling van om¬
zetbelasting te laten vervallen, nu
binnen de museumsectorkennelijk
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de bereidheidbestondaf te zienvan
claims uit het verleden. Gelijktijdig
zou het verlenen van toegang tot
museaen nauwdaarmeesamenhan¬
gende leveringenonder het verlaag¬
de tarief gebrachtworden.

In ruil daarvoor moestende musea
van de staatssecretarisvan Finan¬
ciënafzienvan 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 NMVaangesloten
museaverzochtdeNMVtemachtigen
namenshendit convenantte onder¬
tekenen.Deledenvan deVereniging
van RijksgesubsidieerdeMuseahad¬
denzich inmiddelscollectiefaandeze
overeenkomstgebonden.Velemusea
hebben daar gevolg aan gegeven.
Namensdeze museaheeft de NMV
hetconvenanttenslotteondertekend.

Zoalstoegezegddoor destaatssecre¬
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 geenverderevoorwaardenver¬
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
goednog steedsvoor eenbelasteof
onbelaste prestatie wordt gebruikt.
Dit 'volgen'gebeurtop grond vande

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
hetwerkelijk 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 vande fiscuskanworden terug¬
gevorderd.Dit klinkt wat technisch,
maar wellicht kan het volgende
voorbeelddeze(ingewikkelde)rege¬
ling verduidelijken.

Stel dat eenmuseumin juni 1995
eennieuwgebouwvanf 11.750.000,-
inclusief f 1.750.000,-omzetbelas¬
ting in gebruik beeftgenomen,dat
geheelwordt gebruikt voorperma¬
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
hetvervallenvandevrijstellingvoor
museale activiteiten het gebouw
echtervolledigbelastgebruikt.
Op grond van de herzienings¬
bepalingenwordt nu ]/w van de
investeringsvoorbelastingaan 1996
toegerekend.Het gevolg is dat het
museumin 1996 nog recht op af¬
trek vanomzetbelastingkangenie¬
ten van f 175.000,-.Datgeldt even¬
eensvoordejaren 1997 tot enmet
2004. In totaal dus eenmeevaller
van9xfl 75.000,-= f 1.575.000,-.

Wat is nu de situatie?
Erontstaantweeverschillendegroepen
musea:
1. museadie demachtigingtot teke¬
ning van het convenantniet heb¬
bengegeven;
2. museadie demachtigingtot teke¬
ning van het convenantwèl heb¬
bengegeven.

Naarmijn mening kunnende musea
onder 1 hun (wettelijk) recht tot her¬

ziening van de omzetbelastingnor¬
maal uitoefenen.Dit als gevolg van
het belasten van de entreegelden.
Deze musea doen er goed aan de
inspecteureenoverzicht te verstrek¬
kenvan de omzetbelastingdie voor
de herziening in aanmerking komt.
Door middel van een apart verzoek
omteruggavekandeomzetbelasting
dan voor restitutie in aanmerking
komen.
Demuseaonder2 hebbenin principe
afgezienvande herzienings-BTW.

Samenvatting
Deper 1januari 1996gewijzigdeWet
OBhoudt 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
komendemuseainaanmerkingvoor
aftrek van de aan hen in rekening
gebrachteomzetbelasting.Persaldo
zal dit meestalleiden tot een profij¬
telijke situatie. Immers, in veel situ¬
atieszullen demuseaeenteruggave
vanomzetbelastingtegemoetkunnen
zien.
Dat deze wijziging tot gevolg zal
hebbendatveelmuseavoor 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
hunadministratie'fiscaal'moetenin¬
richten om aan de administratieve
verplichtingente kunnenvoldoen.

In de praktijk kunnen door deze
'nieuwe belastingplicht' verschillen
van inzicht tussen de museaen de
belastingdienstontstaan. In dat ver¬
band kan met namede belastbaar¬
heidvansubsidiesgenoemdworden.
Het is zaak, teneinde risico's van
naheffingsaanslagente voorkomen,
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daartoeineenvroegtijdig stadium in
overlegte tredenmet de inspecteur.
Bijstand van een belastingadviseur
raad ik daarbij, dit gezien de com¬
plexematerie,ten zeersteaan.

Het op 29 december1995 gesloten
convenantgeeftten slotteaanleiding
tot onduidelijkheden.Dat betekent,
naarmijn mening, in iedergevaldat
museadie de machtiging niet heb¬

ben afgegeven,niet zijn gebonden
aan het convenanten gebruik kun¬
nenmakenvande herzienings-BTW.

Woordenlijst:

Aftrek voorbelasting:
RechtvanhetmuseumomBTWdieaanhet
museumin rekeningis gebrachtopinkopen,
onkostenen investeringenviahetaangiftebiljet
omzetbelasting,metdefiscuste verrekenen.

BTW-nummer:
Nummerdat u krijgtvandebelastingdienst
waaronderu uwaangifteninstuurt.
Ookaangiftenummer.

Factuurstelsel:
Verrekentu uwBTWviahet factuurstelsel,
danverrekentu deBTWophetmomentdat
u defactuurontvangt.DeBTWwordtdus
verrekendvoordatu defactuurheeftbetaald.
Ditkanvoordeligzijndoordatu eentijdelijke
reservecreëert.

Gemengdgebruik:
Menspreektvangemengdgebruikalsgoede¬
renen/ofdienstenvoorzowelbelastealsvrij¬
gesteldeprestatieswordtgebruikt.
Ditzalmetnamehetgevalkunnenzijnindien
eenzaalgedeeltelijkbelastverhuurdkanworden.
In deverhoudingbelasteverhuur-vrijgestelde
verhuurkanbijvoorbeelddeBTWoverde
rekeningvoorhetonderhoudvandezalenopde
aangifteverrekendworden.

Herrekenings-BTW:
DeBTWovernognietgebruiktegoederen
(roerendenonroerend)kanalsnogworden
verrekendnadathetgoedvooreenbelasteacti¬
viteitin gebruikwordtgenomen.Bijvoorbeeld
winkelvoorraaddievorigjaarnietgebruiktis.
DeBTWoverdenietgebruiktevoorraadkan
alsnogwordenverrekend.Overnieuwbouwdie
pasna 1 januariin gebruikis genomen,dus
vooreenbelasteactiviteit,kandeBTWnog
volledigverrekendworden.Hetwelofniet
tekenenvanhetconvenantheeftgeeninvloed
hierop.Umoetwelkunnenaantonendatu er
noggeengebruikvanheeftgemaakt.

Herzienings-BTW:
Onroerendegoederenenroerendegoederenwor¬
dentienofvijfjaargevolgdna ingebruikname.
Veranderthetgebruikvanbelastnaaronbelast
ofomgekeerddanmoetalsnogmetdebelasting¬
dienstwordenverrekend.Vanonbelastnaar
belastbetekentdat (eendeelvan)deBTW
alsnogkanwordenteruggevorderd.Omgekeerd
moetalsnog(eendeelvan)deverrekendeBTW
wordenterugbetaald.Museadiehetconvenant
hebbengetekend,hebbenafgezienvandit recht.

Kasstelsel:
Bijhetkasstelselverrekentu deBTWalsu
hetgeldoverBTW-belasteactiviteitenhebt
ontvangenof betaald.

Museum:
HetGerechtshofin DenHaagheeftzichop
10november1995naderuitgelatenoverdevraag
aanwelkecriteriaeenmuseummoetvoldoen
teneindealsmuseumtewordenaangemerkt.
Hetkaraktervanhet tenbehoevevanhetpu¬
bliekbeschikbareaanbod,decollectieenhet
gevenvanvoorlichting,werdendoorhetHofin
deoverwegingenmeegenomen.Eveneenszalhet
aanbodvolgenshetHofvoldoendetoegankelijk
moetenzijnvoorhetpubliek.Ookhetgegevendat
hetmuseumzichprofileerdealseeninstelling
dieeenmuseumin standhieldwerdin de
overwegingenmeegenomen.Er is dusruimte
tot interpretatie.

Omzetbelasting:
BTW.

Ondernemer:
In deWetopdeOmzetbelastingwordtbelas¬
tinggehevenvandeondernemeroverde,in het
kadervandeonderneming,geleverdeleveringen
endiensten.Eenondernemeris iederdieeen
bedrijfofberoepzelfstandiguitoefentofdegene
dieeenvermogensbestanddeelexploiteertteneinde
daarduurzaamopbrengstuit te verkrijgen.
Onderbedrijfdienttewordenverstaaneen
organisatievankapitaalenarbeid,welkein

eenduurzaamstrevenaanheteconomisch
verkeerdeelneemt.Demeestemuseaworden
gezienals eenondernemer.

Tarieven:
In principegeldtaltijdhet tariefvan 17,5%
(artikel9 wetOB).Erzijnechtertweeuit¬
zonderingen,eenverlaagdtariefvan6% eneen
nultarief.Hetverlaagdetariefvan6%geldt
voorgoederenendienstendiedoordewetgever
zijnopgesomd.
Hetnultariefgeldtvoorhet internationaalgoe¬
deren-endienstenverkeerensommigeleveringen
binnendeEG(intracommunautaireleveringen).

Tegemoetkomingvoor kleine
ondernemers:
Bijkleineondernemingenvannatuurlijke
personenzietdebelastinginspecteursomsaf
vandeverplichtingtot hetverrekenenvande
BTW,alsdezeeennaderbepaaldbedragniet
overschrijdt.ErmoetechterweleenBTW-
administratiewordenbijgehouden.

VerrekenenBTW:
Zie 'Aftrekvoorbelasting'

Volgenvan roerendeenonroerende
goederen:
Zie 'Herzienings-BTW'.

Vrijstelling:
OndernemingendiezijnvrijgesteldvanBTW
brengengeenBTWin rekeningoverdedoor
hungeleverdegoederenofdiensten.Zijkunnen
echterookgeenBTWverrekenen.

Literatuur:
Elk jaar verschijnen er nieuwe
handleidingenBTW.Het is goed
dezeaan teschaffen.
ZowelKluweralsElsevierbrengen
eendergelijkegids uit.
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BTB,wat moet ik daar mee?
Bezoekers met een handicap

Omde toegankelijkheidvaneengebouwvoor
mensenmeteenhandicapaan te duiden,wordt
sindsdit jaar eenlandelijkecoderinggehanteerd.
Wie stelt die coderingsamen,hoewordt
die toegekenden hoekomik te wetenwelke
coderingaanmijnmuseumis toegekend?

Bereikbaarheid, Toegankelijk¬
heid en Bruikbaarheid
De afkorting BTBstaat voor Bereik¬
baarheid,Toegankelijkheiden Bruik¬
baarheid.Dezedrie begrippengeven
aaninwelkemateeenaccommodatie
geschikt is voor bezoekersmet een
handicap.Inhetverledenwerdslechts
gesproken over toegankelijkheid,
maar in de loop van de tijd is min¬
stens zoveel aandacht besteedaan
het gebruik dat van een accommo¬
datie gemaaktwordt, als aande be¬
reikbaarheiden de toegankelijkheid
vaneenpand.

Weg met het valse ITS
Ommensenmet eenhandicapbeter
te informeren omtrent de mate van
BTBvan eenmuseumwerd in 1989
voorheteersteencoderingtoegepast.
Tot die tijd moestmenhet doenmet
kreten als 'geschikt voor minder-
validen' of 'ook rolstoelers zijn van
hartewelkom!'.Nietszeggendeinfor¬
matie,vaaknogvoorzienvaneenten
onrechteafgedrukt rolstoelsymbool.
Omdit beschermderolstoelsymbool,
het InternationaalToegankelijkheids¬
symbool(ITS),te beschermen,zijn in
eersteinstantiealle 'valse' ITS-enuit
VW-gidsengeschrapt.Watoverbleef
waswel heelmagereinformatie.

Van 9-punts naar BTB
Omdatdiversepanden,ondankshet
ontberenvan eenITS,toch overveel
faciliteitenbeschikten,isde landelijke
codering ontwikkeld. In eerste
instantie heette deze codering de
'9-punts-code'. Dit vanwege de
negen verschillende mogelijkheden

doorWouterSchelvis die aangegevenkondenworden. Na

veel positieveaanpassingenis deze
codering omgebouwd tot de lande¬
lijke BTB-code.Degrootste verschil¬
punten zijn het opnemenvan meer
informatie, ook voor anderen dan
rolstoelers,en een logischerverkla¬
ring vandeopgetekendezaken.

Algemeen geldend
Op dit moment wordt ook in Euro¬
pees verband gekeken of deze in
Nederlandontwikkelde codering in
eennog brederecontext te plaatsen
is. Inmiddels is de BTB-coderingnu
landelijk uitstekend te gebruiken.
DeBTB-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 instantieswerken samen in de
N.V.DatabankNederlandBV.Viade¬
ze databankzullen de gegevensvan
alle accommodaties worden door¬
gegevenaanalleuitgeverijenenVW-
desks. 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¬
seaworden bekekenen volgens de
landelijkenormeringin kaartgebracht.
De maten en normen staanopgete¬
kend in het onmisbare 'Handboek
voor Toegankelijkheid'.

Zelf aan de slag
Wiltualsmuseumwetenhoedestand
vanzakenin 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
vragenop het gebiedvan bouwkun¬
dige zaken.Als u plannenheeft om

te (ver)bouwen,dan is het eveneens
zeer aan te radenmet de bouwkun¬
dig medewerkervaneenPOGcontact
op te nemen.Naastbouwtechnische
tips om de verbouwing in het voor¬
deel van mensenmet een handicap
uit te voeren,wijzen zij ook vaakde
weg naarmogelijkesubsidiegevers.

Welkome gasten
Hetallerbelangrijksteis dat via deze
coderingde mensenmet een handi¬
capen hun naastenzelfstandig kun¬
nen bepalenwaar zij naartoe willen
gaan.Ookeconomischbekekenishet
van belangdat u uw voorzieningen
duidelijkbekendmaakt.Degroepwaar
hier over gesproken wordt omvat
namelijk ruim 12%van de Neder¬
landsebevolking. 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'HandboekvoorToegankelijkheid'
editie 1996/97 (voorheenGeboden
Toegang)isoptevragenbij hetNeder¬
lands Instituut voor Zorg enWelzijn
in Utrecht,via PCI-distributieservice,
telefoon 030 - 6570072 (kosten
f 225,-exd. adm.enverz. kosten)

Meerinformatiebetreffendedecoderingofdoor¬
verwijzingnaardebouwkundigeinuwprovincie:
StichtingDienstverlenersGehandicapten(SDG)in
Utrecht,JosHendriksofAnne-MarieDees,
telefoon030-2769970;OPOGNoord-Brabant,
WouterSchelvis,telefoon013-5355255.

Overdeauteur
Wouter Schelvis is consulent
gehandicaptenbeleidbij het Pro¬
vinciaal OverlegGehandicapten¬
beleid Noord-Brabant (POG)en
tevenswerkzaambij deStichting
Dienstverleners Gehandicapten
(SDG)in Utrecht. Voor het Inter¬
provinciaalOverleg Gehandicap¬
tenbeleid (IPOG)onderhoudt hij
de contacten met de landelijke
organisaties op het terrein van
de vrijetijdsbesteding.
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Welkomegasten:
museum, gastheer en bezoekers
met een handicap

^liSPVUL: *

.

Studiedag'Welkome
gasten',Nederlands
Spoorwegmuseum,
18 april 1996

Foto:J. Verschuuren

12

doorHiskeLand

Drempels weg
Sindsdeactie'Drempelsweg' in 1988
stellen de musea zich alerter op
ten opzichte van mensenmet een
lichamelijkehandicap.Nietalleenbe¬
nadrukt de overheidhet belangvan
participatiein hetalgemeen,ook het
bevorderenvan die deelnamedoor
mensen met een handicap wordt
regelmatig onder de aandacht ge¬
bracht. Op veel plaatsenzijn facili¬
teiten gecreëerd:rolstoelenvoormen¬
sendie slecht ter beenzijn, speciale
trapliftenenspecialetentoonstellingen
en aanpassingenvoor mensenmet
eenvisuelehandicap.
Inveelgidsenwordt informatieopge¬
nomenover de toegankelijkheidvan
eengebouwmet behulpvan de BTB-
code, of in een enkel geval met het
internationaal erkende ITS-symbool
(zie hiervoorde bijdragevanWouter
Schelvis).Defysieketoegankelijkheid
is echter maar een deel van het
geheleverhaal.

Na het gebouw zijn wijzelf
aan de beurt!
Echtetoegankelijkheidwordt namelijk
pasbereikt als ook de medewerkers
van het museumvoorbereid zijn op
bezoekersmet eenhandicap.Boven¬
dien iserveelmogelijk,ook inmusea

die niet echtvoldoenaandeofficiële
normen:goedgeïnstrueerdpersoneel
kan voor de bezoeker het verschil
betekenentussen een geslaagdbe¬
zoekof 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 bereikenvoor 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
blindezich reddenmetz'n kopjekof¬
fie bij de countervan het restaurant?
Waarmoet ik aandenkenals iemand
slecht ter been is of eenastmaaan¬
val krijgt? Eenhandig boekjeom bij
de hand te houdenvoor degenedie
regelmatigalsgastheerm/v optreedt
in hetmuseum.

De syllabus
Dooralseengoedgastheer(m/v) op

te treden kan een baliemedewerker
of rondleiderzorgenvoor eenprettig
bezoek aan het museum - voor
iedereen.Detips uit het boekje'Wel¬
kome gasten' ondersteunendaarbij
als de bezoekereenhandicapheeft.
Maar lang niet in alle gevallen kun¬
nen zij eenvraag naareer en gewe¬
ten beantwoorden ('Ik ben blind.
Mag ik voorwerpen betasten? En
magmijn geleidehondmeenaarbin¬
nen?').Dezevragen - en nog tiental¬
len andere - moeten op beleidsni¬
veau beslist worden. In de syllabus
'Welkomegasten' wordt niet alleen
ruim ingegaan op allerlei tips in
gastvrijheid tegenover mensenmet
een handicap, ook veel onderwer¬
penwordenaangesnedendie 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,gastheerenbezoekersmet eenhandi¬
cap' zijnbij uwprovinciaalmuseumconsulent
verkrijgbaarvoorrespectievelijkƒ5,- enƒ25,-.
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Museumregister
Museumnormering in Nederland

Toenin 1991 de 'Gedragslijnvoormuseale
beroepsethiek'werdingevoerd,had de
NederlandseMuseumvereniging(NMV)de
wensom, in navolgingvanEngeland,een
museumnormeringin te voeren.Eind 1991
gingdeCommissieNormering,beterbekend
als decommissieVanderWeijden,vanstart.
Decommissiekwamtot deconclusiedat
eenvormvannormeringwenselijkis voorde
Nederlandsemusea.

doorDominique
Hamerlijnck

Als belangrijksteredenvoor norme¬
ringwerdgenoemddateenberoeps¬
groep niet kan streven naar profes¬
sionaliseringals er geencriteria zijn
bepaald.Bovendien,zowerddoorde
commissiegesteld, leidenwildgroei
engrensvervagingtot eensteedslui¬
der wordenderoepom duidelijkheid
over welke instellingen nu wel en
welke niet het predikaat museum
verdienen.1 In de algemene leden¬
vergaderingvandeNMVvanmei1993
is het 'VoorstelRichtlijnenMuseum¬
registratie'aandeordegeweest.

Werkgroep Normering
In 1994 dreigde het project in het
slop te raken.Het toenmaligeminis¬
terie van WVCwas niet bereid een
pilotproject te financieren. In het
voorjaarvan 1995 beslotende NMV
enhetLandelijkContactvanMuseum¬
consulenten(LCM)gezamenlijk ver¬
der te gaan met het normeringstra¬
ject. Eenwerkgroepwerd ingesteld.2
Debasisvoor dewerkgroepwashet
materiaalvan de commissieVander
Weijden. In de afgelopen periode is
er aangewerkt om eenmuseumnor¬
mering, aangepast aan de Neder¬
landse situatie, te ontwikkelen. De
plannenzijn bijna rond.Opbasisvan
degesteldenormenwordendemusea
welof nietopgenomeninhetMuseum-
register.Met registratiebedoelenwe

het proces dat vooraf gaat aan de
opnamein hetMuseumregister.

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 NMVkunnen worden. In
de komende jaren zullen, in een
samenwerking tussen de NMV en
het LCM, de Nederlandse musea
wordendoorgelichtengeregistreerd.

Het verleden
Vijfjaar geledenwas de weerstand
tegen normering nog erg groot.
Museahadden het gevoel dat men
zich met hun bedrijfsvoering ging
bemoeien en dat er eisen werden
gesteldwaar ze niet aan konden of
wilden voldoen. Nu, vijf jaar later,
zijn de museaer al aangewenddat
er allerlei eisenaanhun bedrijfsvoe¬
ring worden gesteld. Zo vraagt de
MondriaanStichtingeenbeleidsplan
en een volledige registratie van de
collectie voordat aan een museum
subsidiewordt verleend. In verschil¬
lende provincies worden vergelijk¬
bareeisengesteld.
Het 'Deltaplan voor cultuurbehoud'
endeverzelfstandigingvan de Rijks¬
musea, en de veranderende sub¬
sidie-eisenhebben een omslag bij
de museate weeg gebracht.Steeds
meermuseawerkenmeteenbeleids¬
plan en gaan gestructureerdermet
hun financiëlemiddelenom.

Start in 1996
LCMenNMVhopendemuseumregi¬
stratie te kunnen starten aan het
eind van 1996. Debedoelingvan de
normering is niet museauit te slui¬
ten, maarmet elkaar te werken aan
de basis-kwaliteitseisen voor de
musea.Dezeeisenliggen in het ver¬
lengde van de definitie van een
museum,zoalsgebruiktdoordeICOM,
endetakenzoalsdaarinomschreven.
Met de normering/registratie willen
we, met elkaar,standaardenontwik¬

kelen aan de hand waarvanwe aan
de subsidie- en bruikleengeversen
aan bezoekers van musea kunnen
latenzien dat wij, als beroepsgroep,
onzeverantwoordelijkhedenserieus
nemen.Alle museawordengestimu¬
leerd aan deze minimum eisen te
voldoen. De registratie gebeurt op
basisvanvrijwilligheid.

Engeland als voorbeeld
In Engelandheeft de invoering van
registratie een aantal positieve ge¬
volgen.Bruikleengeversenschenkers
krijgen nog meer het vertrouwen
dat hun waardevolle spulletjes in
goede handen zijn. De conservato¬
ren van verschillendemusea lieten
weten dat het feit dat het museum
geregistreerd was, een belangrijke
factor was in het beslissingsproces
vande schenker.
Derijks-,provincialeengemeentelijke
overheden zien museumregistratie
alseenbetrouwbareindicatievan de
kwaliteit van de activiteiten van de
musea.Sponsorszijn, steedsmeer,
vanmeningdat genormeerdemusea
hun ondersteuningwaard zijn. Mid¬
delgrote en kleinere museavinden
een gewillig oor voor hun sponsor-
aanvragen.Genormeerdemuseawor¬
den gezien als instellingen die
verantwoord met hun financiële
middelenomgaan.
Registratiedraagt er ook aanbij dat
museaevenveelaandachtbesteden
aanmuseummanagement,zorgvoor
de collectieen het gevenvan service
aanhet publiek.
Daarnaastdraagt de registratie bij
aanhetontwikkelenvan begripvoor
de diversiteit en effectiviteit van de
museumsector.

ICOM definitie en normering
De ICOMdefinitie van eenmuseum,
die het uitgangspuntvormt voor de
registratie,luidt: 'Eenmuseumiseen
permanenteinstelling, in dienst van
de gemeenschapen haar ontwikke¬
ling, toegankelijk voor het publiek,
niet gericht op het makenvanwinst,

museumpeil, juni 1996



Museumregister
Museumnormering in Nederland

die de materiële getuigenissenvan
de mensen zijn omgevingverwerft,
behoudt, wetenschappelijk onder¬
zoekt, presenteerten hierover infor¬
meert voor doeleinden van studie,
educatieengenoegen.'

De eisen van de registratie zijn
rechtstreeksuit de ICOMdefinitie af
te leiden.Bijde normeringkomende
volgendepuntenaandeorde:
/ . het bezittenvan eeninstitutionele
status en het permanent beschik¬
kenovereencollectie;
2. het hebben van een op schrift
gesteld beleidsplanmet doelstel¬
lingen.Hierin wordt speciaalgelet
op de behouds-en documentaire
taak, de registratie van de
collectieenhetpersoneelsbeleid;
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
aandeaard enschaalvanhet be¬
treffendemuseum;
6. het zich houdenaan de wettelijke
eisen.

Beoordeling
Op basis van de door het museum
aangeleverde stukken brengen de
provinciaalmuseumconsulenteneen
advies uit aande provincialebeoor¬
delingscommissie.Deze commissie
zal bestaan uit een onafhankelijke
voorzitter, tweedoor deNMVaange¬
wezenleden,deprovinciaalmuseum¬
consulentvande betreffendeprovin¬
cieeneencollegamuseumconsulent.

De registratie
Op basis van het besluit van de
beoordelingscommissiewordt over¬
gegaantot:
/ . volledigeregistratie;
dit houdt in dat het museumvol¬
doetaandebetreffendecriteria;

2. voorlopigeregistratie;
wat inhoudt dat het museumnog
niet aan alle criteria voldoet,
maar de bereidheid toont en de
intentieheeftom 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¬
steuningkrijgenbij 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 wordengenomenwanneer
het museum alsnog, binnen een
half jaar, de benodigdeinforma¬
tie ter beschikkingstelt;
4. nietin aanmerkingkomendvoor
registratie;
geldt voor die musea die niet in
staat zijn aan te tonendat zij aan
devereistecriteriakunnenvoldoen,
of er niet aan (willen)voldoen.

De museaworden 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
overde hiernate nemenstappen.

Register en beeldmerk
De geregistreerde musea worden
opgenomenin het registerdatwordt
neergelegd op het bureau van de
provinciaal museumconsulentenen
van de NMV.Jaarlijkswordt een lijst
met de geregistreerdemuseagepu¬
bliceerd. De NMVen het LCMover¬
wegenom eenbeeldmerkte ontwik¬
kelenwaarmeegeregistreerdemusea
zich kunnen onderscheiden van
andere.

Invoering en voorlichting
Opdit momentisdewerkgroepbezig
depraktischeinvoeringvanmuseum¬
normeringvoorte bereiden.Zodrahet
draaiboekklaar is, wordendemusea
geïnformeerd.We verwachten eind
1996 van start te kunnen gaan. De
provincieNoord-Hollandzalalseerste
startenmet de normering. In Noord-
Brabantstartde registratiein 1997en
de andereprovinciesvolgen hierna.
De precieze volgorde en start in
andereprovinciesisnognietbekend.
Museakunnenondersteuningkrijgen
bij het aanleverenvan de benodigde
gegevens.De museaworden tijdig
geïnformeerdhoedit proceszal ver¬
lopen,enworden te zijner tijd uitge¬
nodigdom zich te latenregistreren.

Museumregistratie is een zeer ar¬
beidsintensief traject. De bureaus
van de provinciaal museumconsu¬
lentenzijn somsnog niet voldoende
geëquipeerd. Er worden nog extra
middelen voor gezocht. Dit zal me¬
de de snelheid bepalen waarmee
normering in de verschillende pro¬
vincieskanworden ingevoerd.

Professionalisering
Hoeweler nogdenodigeonduidelijk¬
hedenzijn, hopenwij toch dit jaar te
kunnen starten. Museumnormering
iseenbelangrijkmiddelom duidelijk
te makendat museain deafgelopen
jaren steedsprofessionelerzijn gaan
werken. Door met z'n allen aannor¬
mering deel te nemenlatenwe zien
dat de museatot eenbedrijfstak be¬
horendieverantwoordomspringtmet
de - toch vaak algemene- middelen
die ter beschikkingwordengesteld.

1 NicoleTheewes,CommissieNormering
presenteertRichtlijnenvooreenmuseum-
register,Museumvisie1993 nr. 2,
pag.60-62.
2 LedenvandewerkgroepNormeringzijn
ManusBrinkman,DominiqueHamerlijnck,
MartvanderSterre,JulesVerschuurenen
AstridWeij.
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ICM-info

In memoriam

Op11maart1996overleedHenkSpiegelenberg.

In de zomer van 1988 kwam Henk
Spiegelenbergde gelederenvan het
LCMversterken.Hijwasnetbegonnen
als Hoofd Collectie bij het Drents
Museumin Assenen eenonderdeel
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 eenprettige hernieuwdekennis¬
making.Wijhaddensamenin Utrecht
kunstgeschiedenisgestudeerd.

Slechtsééndagin deweekkon Henk
aandeondersteuningvandeDrentse
museabesteden.Gelukkighadhij de
mogelijkheidextrahulp in te kunnen
roepenbij decollega'sinhetmuseum.
Henkwas bij de vergaderingenvan

het LCMeen gewaardeerdecollega.
Met zijn bijzondere persoonlijkheid
washij een idealeconsulent.Hij was
altijd op zoek naarovereenkomsten
engemeenschappelijkeuitgangspun¬
ten. Waarhij kon deed hij mee aan
gezamenlijkeLCM-projecten.De re¬
sultatenvan dat werk moetendeels
nogverschijnen.
Naast zijn inbreng in de vergade¬
ringen genoten wij van de intense
manierwaarmeeHenkandereaspec¬
ten van het levenbeleefde.Legenda¬
risch is hetvoor ons dat Henkoveral
waar wij bijeen kwamen,,in binnen-
en in buitenland,wel iemand tegen
kwamdie hij kende.Evenonmisken¬
baar is de herinnering aan het feit
dat Henk overal waar wij kwamen
de lekkerste bakker en het beste
eethuiskende.

WijzullenHenkzeermissen.Derela¬
tiviteit van het levenwas voor Henk
een dagelijksewerkelijkheid. Het is
danooknietzozeerdat hij onmisbaar
is voor de uitvoering van het werk,
maarmeerhetverdriet om het gemis
van eenzeer inspirerende,beminne¬
lijke enbijzonderecollega.

Annelies Jordens,
voorzitter

Foto:v.l.n.r.
HenkSpiegelenberg,
TheaPol,
JanStratinghen
JanWiebevanVeen,
Borger22 april1993.
Foto:W. Reekers
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LCM-info

Commissie Veiligheidszorg
- de stand van zaken -

Third European
Museum Advisors
Conference (Emac)
1996

Onderzoekheeftuitgewezendatmusealeveiligheidsaspecten
onderdeaandachtvandemuseamoetenwordengebracht.
Daarnaastis het dringendgewenstommeerbeleidsmatige
aandachtte schenkenaan dit belangrijkeaspectvanmuseale
bedrijfsvoering.Veelmusealopente groterisico's.Deze
moeteninzichtelijkwordengemaakt.Tevensmoetener
suggestieswordengedaanomderisico'sopeenaanvaardbaar
niveaute brengen.

Vanaf mei 1994 is de commissie
Veiligheidszorgonderverantwoording
van de NederlandseMuseumVereni¬
ging (NMV)aanhetwerk om normen
en criteria omtrent risicobeheersing
te stellen. Dezeworden omgezet in
vragen die de musea te zijner tijd
zullenmoetenbeantwoorden.

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
waarhet criminaliteit betreft.
Vervolgens wordt aangegevenhoe
de risico'skunnenworden beperkt.

DecommissieVeiligheidszorgbestaat
uit personen die vanuit hun werk¬
situatie ervaring hebbenmet veilig¬
heid van objecten, gebouwen en
mensen.Eenaantalcommissieleden
is werkzaam in musea, de overige
ledenwerken bij de ministeriesvan
BinnenlandseZaken of OC&W en
zijn daar op beleidsniveauverant¬
woordelijkvoor bepaaldeveiligheids¬
aspecten.Namensde NMVheeft 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 normenen criteria
vastgesteld. De vragenlijsten zijn
vrijwel klaar. Op dit moment wor¬
den de vragenvolgens een bepaald
systeem in de computer gezet. Op
dezewijze zullen de antwoorden te
zijner tijd vrij snel kunnen worden
verwerkt. In het najaarzal het con¬
cept gereedzijn. 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. ■

Onder deze naam organiseren de
Nederlandsemuseumconsulentenvan
maandag 7 tot en met vrijdag 11
oktober 1996eenEuropeescongres.
Eerder vonden dergelijke congres¬
senplaats 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 'Museumconsulentenzonder
grenzen' en 'De taak van de muse¬
umconsulent ten aanzien van de
kwaliteit vandemusea'.
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.
Naastdeonderlingecontactenzullen
de congresgangers nader kennis¬
makenmet de provinciesNoord-en
Zuid-Holland,Overijssel en Gelder¬
land. Daarzullen museaworden be¬
zocht die aansluitenop de thema's
van de conferentie.Het slot van de
conferentievindt plaatsop de Euro¬
pese Restauratiebeursin de Rai te
Amsterdam. ■
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Syllabus Behoud en
Beheervan MusealeCollecties
HetLandelijkContactvanMuseumconsulenten
(LCM)bereidtgezamenlijkleerboekenvoor,
diewordengebruiktbij de cursussendiedoor
de bureausvandeprovinciaalmuseum¬
consulentenwordengeorganiseerd.Hetdoelvan
zo'n syllabusis in deeersteplaats te dienen
als basisvoorde lesstof,daarnaastwordtde
syllabusdoordemuseummedewerkersvaakals
naslagwerkgebruikt.

Samenstellen
Tot voor kort maaktenveel provin¬
ciaal museumconsulentenmet hun
bureau een eigen leerboekof sylla¬
bus,of menschreefdelenvanelkaar
over. Het samenstellen kostte te
veel tijd, energie en geld. In 1994
verscheen het eerste boek dat het
resultaat was van de gezamenlijke
inspanningenvandevakconsulenten
van verschillende provincies: de
Syllabus BasiscursusRegistratieen
Documentatie.
Het schrijven en redigerenvan een
syllabuswordt gedaandoor vakcon¬
sulenten. De produktiekosten van
het leerboek worden betaald door
hetministerievanOC&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
collectiesenpubliekkunnenomgaan.
Desyllabusdient dus als basisinfor¬
matie. In een syllabus wordt altijd
verwezennaarverdiepingsliteratuur.

Nieuwe plannen
Op dit moment wordt er gewerkt
aan een mogelijke herdruk van de
eerstesyllabusen aan twee nieuwe
syllabi: één over behoud en beheer
van musealecollecties en één over

museum en publiek. De Syllabus
Behoud en Beheer van Museale
Collectieswordt vlak na de zomer
verwacht en is dan te verkrijgen via
de provinciaalmuseumconsulenten.

Behoud en beheer in twee
delen
De SyllabusBehouden Beheervan
MusealeCollectieszalbestaanuittwee
delen. In het eerstedeel komen be-
houdsonderwerpenals depotinrich¬
ting,museumklimaat,licht,schimmels
en ongedierte aan bod. Daarnaast
worden ook de beheersaspecten
behandeld:behouden publiek, han¬
teren en transporteren, veiligheids¬
zorgencalamiteitenplanning.Ditdeel
isgeschrevendoordevakconsulenten
en door enkele restauratoren die
eveneenseen brede musealeprak¬
tijkervaring hebben.
In het tweededeelworden de mate¬
rialenbesprokenwaarvandemeeste
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 hethanteren,bewarenenexpo¬
seren?Hoemoeten bepaaldeobjec¬
ten stofvrij worden gehouden en
wat magzeker niet worden gedaan?
Enkelevoorbeeldenvan beschreven
materialen: bont en leer, foto's,
hout, kunststoffen,steenetcetera.In
totaal komener 17 materiaalsoorten
aan bod. Vanzelfsprekendwordt er
verwezennaarverdiepingsliteratuur.
Detekstvandeeltwee isgeschreven
door vakbekwame restauratorenof
door enkele anderedeskundigen in
nauwesamenwerkingmet restaura¬
toren.
Deeindredactievan 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
1995beslotentot eenherdruk.Hierbij
zijn enkelewijzigingen doorgevoerd
die de kaart gebruiksvriendelijker
maken.Deverplichtevelden van de
kaartzijn nu, net alsbij de Historisch
Voorwerpkaart, vetgedrukt. Boven¬
dien is het veld 'standplaats'groter
geworden.
Helaasis bij decorrectievandedruk¬
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
lijnmoetstaanachterhetveld'bedrag'
zodatdaarnog ruimte komt voor het
'vrije veld'. Gebruikerswordt geadvi¬
seerddezelijnzelftoetevoegen.
Debasisregistratiekaartenzijn te be¬
stellen bij de provinciaal museum¬
consulenten.De kaartenzijn verpakt
per250 stuksenkostenƒ 27,50.
De kaartenzijn eventueelook los te
bestellena f 0,11perstuk. ■

INSTELLINGSNAAM INSTELLINGSNUMMER INVENTARISNUMMER

OBJECTTREFWOORD

VOORSTELLINGTREFWOORD

BESCHRIJVING

L J
VERVAARDIG(ST)ER DATERING

MATERIAALTREFWOORD TOESTANDTREFWOORD

AFMETINGEN

VERWERVINGTREFWOORD VERWORVENVAN DATUM
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© 1988Stichting IMC/MARDOCBasisregistratie
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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. Per1 juli 1996 zal zij met haar
werkzaamhedenbeginnen.

Minettewerkt nu als conservatorin
hetTrompmuseumin Brielle.Eenrigo-
reuzeherinrichtingvandatmuseumis
er de oorzaakvan dat zij pas in de
zomernaarGroningenkomt.

Voordat zij naar de Zuidhollandse
eilandenvertrok heeft Minetteonder
andere gewerkt in het Gewestelijk
HistorischMuseumvanAppingedam.
Zij studeerde kunstgeschiedenisen
mediaevistiekaande universiteitvan
Groningenenliepstagein hetmuseum
HetCatharijneconvent.
Wij zullen haarals consulentbinnen
de gelederenvan het LCMgraagwel¬
komheten. ■

Herdruk syllabus
Registratie &
Documentatie

De basiscursusRegistratie& Docu¬
mentatievan het LCMheeft als doel
de elementairekennisvan de docu¬
mentairetaak in eenmuseumoverte
brengen.
Het LCMpubliceerdein 1994 voor
deze basiscursus- die al 10 jaar in
verschillendeprovincieswerd gege¬
ven-eenlandelijkesyllabus.
Sindshetverschijnenvande syllabus
is de cursus inmiddels 13 keer,ver¬
spreidoverhetheleland,gehouden.
De syllabus,die ook los van de cur¬
suswaste verkrijgen, is bijna uitver¬
kocht. Het LCM heeft daarom
onlangs beslotende beperktevoor¬
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. ■
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Praktische literatuurlijst
registratie en documentatie

Netalsin devorigeuitgavenvanMuseumpeilis
ookinditnummereen'praktischeliteratuurlijst'
opgenomen.Dezekeerbetrefthet deregistratie
endocumentatie.Bijdekeuzevanliteratuuris
er naar gestreefdom titelsoverallebelangrijke
thema'sbinnenhet vakgebiedop te nemen.
Hoeweler zoveelmogelijkrecenteliteratuurin
delijst is opgenomen,is dit deredendat een
enkelekeerouderetitelszijnvermeld.Wel zijn
allepublicatiesnogsteedsrelevant.
Bijhetsamenstellenvandelijstisgebruikgemaakt
vanS1MDOC,eenliteratuurlijstophet gebied
vanregistratieendocumentatiediedeAfdeling
AutomatiseringsAdviezen(AAA)vanhetRijks¬
bureauvoorKunsthistorischeDocumentatie(RKD)
opverzoekvanSIMIN(SectieInformatievoor¬
zieningvanMuseaIn Nederland)bijhoudt.
Eengedeeltevandeliteratuurwordtgebmikttijdens
deBasiscursussenRegistratieenDocumentatie.
DeSIMIN-publicatiesen -bundelszijnte koop
bijdeNederlandseMuseumvereniging.Demeeste
bureausvandeprovinciaalmuseumconsulenten
beschikkenovereenbibliotheekwaardelitera¬
tuur te raadplegenof te lenenis.Allegenoemde
literatuurligtterinzagebijdeAAAvanhetRKD.
Ookvoordemeestrecenteuitgavenkunt u
daar terecht.

doorSaskiavandenBerg,consulentregistratie
20 endocumentatiebij deFederatievanMuseain
ZuidHolland,GerdieBorghuis,consulent
beheerstakenbij deBrabantseMuseumStichting
enArnoStam,consulentregistratieendocumen¬
tatiebij hetGeldersOudheidkundigContact

Registratie en documentatie
algemeen

Berg,S. vanden[et al.J -
Syllabusbasiscursusregistratie
en documentatie. -
Tilburg:LandelijkContactvan
Museumconsulenten,1994
Praktische handleiding op basis¬
niveauvoor registratieen documen¬
tatie van museumobjectenen docu¬
mentairecollecties.

Doom,P.K.-
Nederlandshistorisch data
archief: van datadocumentade
tot scanning en OCR. -
In: Open26 (1994) 3, p. 84-86
Deactiviteitenvan het NHDAbelicht.
Het NHDA is een expertisecentrum
op het terrein van ontsluiting en
conversievanhistorischeinformatie,
onder anderedoor middel van pro¬
jecten op het gebied van scanning
en Optical Character Recognition
(OCR).

Fontijn,P.; Hogenboom,J. -
Wegens gebrek aan registratie
niet van toepassing. -
In: Museumvisie15 (1991), p. 48-50
Evaluatievan het PC-Museumproject
van de NederlandseMuseumvereni¬
ging door SIMIN.Bij kleineremusea
blijken wel automatiseringsplannen
aanwezig, maar nauwelijks een
financiële planning voor uitbreiding
of vervanging van apparatuur of
programmatuur.

Grant,A. (ed.) -
SPECTRUM:the UKMuseum
DocumentationStandardProject.-
Cambridge:MuseumDocumentationAssociation,
1994
Overzicht van alle proceduresmet
betrekking tot aanschaf,registratie,
identificatie,conservering,bruikleen
en tentoonstelling van museum¬
objecten.Tevensaanwijzingenvoor
planningenvastleggingvangegevens
tijdens dezehandelingen.

Hogenboom,]. -
Automatisering. -
In: Bedrijfsvoeringin musea,C.F. Plaisier,
C. vanKatwijk,K.Schoemaker(red.).
- DenHaag:VUGA,1988, p. 85-104
Aandachtspuntenvoor het maken
vangoedeafwegingenbijhetopzet¬
ten van automatisering van de
collectieregistratie.

Hogenboom,J. -
Basisregistratievoor collecties
voorwerpenen beeldmateriaal. -
Rotterdam:StichtingIMC, 1988
Handleiding voor het invullen van
debasisregistratiekaart.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 casuswordt
het belangaangetoondvan een be¬
leidskader en automatiseringsplan
voordat begonnenwordt 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¬
tieverzorgingenRegistratie
Opleidingen)heeft knelpuntengeïn¬
ventariseerdop het terrein van des¬
kundigheidsbevordering zowel bij
informatieverzorging en registratie,
als automatiseringdaarvan.Vastge¬
steld is aanwelkecursussenbehoef¬
te bestaat.
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Ouwerkerk,A. -
De registrator, facetten van een
functie. -
DenHaag: RijksbureauvoorKunsthistorische

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

Eenoverzichtvanpraktijkervaringen,
gedachten,vragen en discussiepun¬
ten die tezameneenbeeldoproepen
van het beroepvan registrator.

Roberts,D.A. -
Planning the documentation of
museum collections. -
Cambridge:MuseumDocumentationAssociation,
1985
Algemene principes betreffende
documentatie en registratie met
aanwijzingenvoor de organisatiein
individuelemusea.

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 aaneen
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:NederlandseMuseumvereniging,

1990. - (SIMIN-publikatie; 3)

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

Registratie en documentatie
van objecten

Fontijn,P. -
Registratie: De cost gaat voor de
baet uit. -
In: Museumvisie15 (1991), p. 51-54

Metbehulpvan de registratiekosten¬
formule kunnen musea de kosten
voor de registratievan hun collectie
voorwerpen berekenen (in tijd en
geld).

Grant,A.;Nieuwenhuis,].; Petersen,T. (eds.)-
International Guidelinesfor
MuseumObject Information: The
CIDOCInformation Categories.-
[s.l.J: CIDOC, 1995

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

Handleiding voor de beschrijving
van natuurhistorischeobjectenmet
instructiebij denatuur-historische-
object-kaart. -
[s.l.J: SectieNatuurhistorischeMuseavande
NederlandseMuseumvereniging,1987
Handleiding voor het invullen van
de Natuurhistorische-object- kaart
(NHOK),metecologischetermenlijst.

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: TheGetty AHIP, 1995

Voorstel voor een internationale
overeenkomst voor een minimale
beschrijving van culturele objecten
om zo gestolenen illegaalgeëxpor¬

teerdevoorwerpente kunnen identi¬
ficeren.

Voort,J. vande (red)-
Museumregistratieen ontsluiting
van gegevens,tevens een aanzet
tot automatisering. -
Rotterdam:NederlandseMuseumvereniging,
1981. - (SIMIN-publikatie;1)
Praktische aanwijzingen voor de
registratievanmuseumcollecties.

Aitchison,J.; Gildchrist,A. -
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: TheGetty AHIB, 1995

Eenkort en duidelijk overzicht van
technologie en terminologie die bij
de digitale beeldopslageen rol spe¬
len. Welke keuzes moeten musea
makenals zij beeldenin de compu¬
ter willen opslaan.

Dop,M.; Hogenboom,J.; Starre,J. vander-
Beeldopslag,een nieuwe dimensie
in museale informatieverzorging:
onderzoeknaar de toepassings¬
mogelijkhedenvan de huidige
systemen. -
DenHaag:RijksbureauvoorKunsthistorische
Documentatie,1991
Naast een vergelijkend onderzoek
van beeldopslagsystemengeeft de
publicatie praktische informatie en
beoordelingscriteriavoor museadie
beeldopslagoverwegen.
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Praktische literatuurlijst
registratie en documentatie

Hameleers,M.;Jacobs,I. (red.) -
Themadaggeautomatiseerde
beeldopslag:bewerkte lezingen. -
Amsterdam:GemeenteArchiefAmsterdam,1995

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

Hogenboom,J.; Voort,J. vande-
Voor de zoeker: handleiding voor
het registreren en uitwisselen van
gegevensover fotocollecties. -
DenHaag: NBLC, 1994

Handleiding voor het invullen van
een uitwisselings-en beschrijvings-
format voor foto's. Bevat ook een
dakthesaurus (overkoepelend) en
een hoofdstuk over de automatise¬
ringsaspectenvan gegevensuitwis¬
seling.

Maden,F. vander(red.) -
Audiovisuelecollecties:
Handleidingvoor het beheervan
bewegendbeeld en geluid. -
Hilversum: Verloren[etc], 1993

Selectiecriteria,beheer,ontsluitings¬
mogelijkheden en auteursrecht bij
bewegendbeeldzoals film en video
envangeluidsdragers.

Pemot,H. -
PhotoCD, beelddragerals tussen-
medium: kritische succesfactoren
van het medium PhotoCDvoor
documentaireinformatie. -
DenHaag: HaagseHogeschool,1994

Mogelijkhedenenkenmerkenvan de
PhotoCD,deeisenop hetgebiedvan
hard- en software, het opbouwen
van een beelddatabanken toepas¬
singsmogelijkhedenvoor documen¬
taire informatie.

Starre,J. vander-
Plaatjes per computer: onderzoek
naar beeldopslagtechnieken.-
In: Open23 (1991), p. 379-382

Acht systemen zijn in gefingeerde

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.

Starre,J. vander-
Verraderlijk, er staat niet wat er
staat: ontsluitingvanafbeeldingen.-
In: Open28 (1996), p. 68-71

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

Voort,J. vande-
De registratie van fotocollecties,
enkele benaderingen.-
DenHaag: RijksbureauvoorKunsthistorische

Documentatie,1994. - (SIMIN-bundel; 9)

Lezingen van verschillende
vertegenwoordigers uit de foto-,
museum- en archiefwereld die een
toelichting gevenop deaspectendie
een rol spelen bij het opzetten van
een registratiesysteemvoor fotoma¬
teriaalen op demodernetechnieken
als KodakPhoto-CDdie daarbij kun¬
nenwordengebruikt.

Boot,C.; Voort,J. vande;Wander(red)-
Handleiding voor de beschrijving
van historische voorwerpen:
instructie bij de Historisch Voor-
werpkaart. -
Rotterdam:NederlandseMuseumvereniging,
1982. - (SIMIN-publikatie;2)
Handleiding voor het invullen van
de Historisch Voorwerpkaart (HVK)
met praktischewenken ten aanzien
van toepassing,terminologieenont¬
sluiting.

Terminologie

Art and ArchitectureThesaurus.-
New York: Oxford University Press,1994

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

Blackaby,R.;Greeno,P.; Chenhall,R.G.-
The revisedand expandedversion
of RobertG. ChenhalTssystemfor
classifyingman-made objects. -
Nashville:AASLH Press,1988

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

Chenhall,R.G.-
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:
alfabetischenhiërarchisch.

Hogenboom,].; Voort,J. vande-
MARDOChandleiding voor de
beschrijvingvan afbeeldingen. -
Rotterdam:1982. - (MARDOC-publicatie;4)

Dezehandleidingvoor het beschrij¬
ven van afbeeldingen bevat een
groot aantaltrefwoordenlijsten.

Kuin,J. -
Literatuurwijzer. -
Zutphen:GeldersOudheidkundigContact,1994

Opgave van terminologiebronnen
voor musealevoorwerpen.

Lexiconvan Nederlandse
Archieftermen. -
DenHaag:StichtingArchiefpublicaties,1991
Eenlijst vanarchieftermendie bij het
inventariseren en andere aspecten
van het archiefbeheerworden ge¬
hanteerd,waarbij specialeaandacht
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voor de bewerkingvan moderne Sala,L. (red.) - Holierhoek,C.P.A.-
overheidsarchieven,bedrijfsarchie¬ PC starter: informatief handboek Auteursrecht en de Auteurswet
ven,familiearchievenenpersoonlijke voor de beginnendecomputer¬ 1912. -
collecties. gebruiker. - In: HandboekCultuurbeleid.- DenHaag:

Amsterdam:SalaCommunications,1995 VUGA,1995. -p.l. 3.5-1 - 1.3.5-46
Pragt,M.K.;Sanders,G.P. - Handboek voor de beginnende Uitlegvande beginselenvan het au¬
Namen van historische personen computergebruiker. teursrecht voor hen die te maken
1500-1880. - hebben met cultuurbeleid in de
Amsterdam:RijksmuseumAfdelingNederlandse Sieverts[et al.] - ruimstezindeswoord.
Geschiedenis,1994 Microcomputerprogrammatuur
Circa 1250 namen gebaseerd op voordocumentatieen bibliotheek.- Limperg,Th. -
4500penningbeschrijvingen. Renkum:VOGIN,1994 Auteursrecht in de hortus der

Vergelijking van software voor beeldendekunsten. -
Voort,J. vande (red)- opslag en ontsluitingvan tekstuele Culemborg:Phaedon,1992
Terminologie,museale samen¬ en grafische informatie en voor Uitlegoverde juiste toepassingvan
werking bij woordcontrole. - thesaurus-gebruik. de auteurswetvoor beeldendekun¬
DenHaag:RijksbureauvoorKunsthistorische stenaars en anderen die te maken
Documentatie,1982. - (SIMIN-bundel;10) Starre,J. vander(red)- hebbenmetbeeldendekunst.
Overzichtvan ontwikkelingenmet Netwerken in musea, netwerken
betrekking tot woordcontrole in, van musea. - Mom,G.J.H.M.-
metname,de Nederlandsemuseum¬ DenHaag:RijksbureauvoorKunsthistorische Auteursrecht in theorie en
wereld. Documentatie,1995. - (SIMIN-bundel;11) praktijk. -

Mogelijkhedenen moeilijkhedenbij Utrecht:NederlandsCentrumvoorVolkscul¬
netwerkenvan computers.Aan de tuur, 1992. - (Rapportenreeks;3)

Automatisering algemeen orde komenervaringenen adviezen Uitlegvan rechtenen plichtenvoor
van musea.Verdergaan de auteurs allendiete makenkrijgenmet repro-

Meeuwen,J.D. van- in op prijzen,techniekenen termi¬ ofauteursrecht.
Multimediain musea:eenoverzicht nologie.
van multimediaprogrammatuur.- Voort,J. vande (samenst.)-

DWMDWWW»»;

DenHaag:RijksbureauvoorKunsthistorische Auteursrechten reproduktierechten
Documentatie,1995 Auteursrecht op museaal beeldmateriaal en
Heteerstedeelbespreekthet begrip data. -
multimedia, verschillende soorten Beeldrechtwijzer:auteursrecht DenHaag:RijksbureauvoorKunsthistorische
opslagmedia, geeft aan waarom van beeldendekunstenaars. - Documentatie,1992
multimedia in musea van belang DenHaag:SDU,1987 Lezingen over copyright van in
kunnen zijn en besteedt aandacht Auteursrecht met betrekking tot de computer opgeslagen museale
aan mogelijke toepassingen in visuelewerkenalsfoto's,schilderijen, gegevensen afbeeldingen.
musea. Het tweede deel geeft een kaartene.d.
overzichtvan de in Nederlandver¬
krijgbareprogrammatuurwaarmee Bruinsma,E. -
multimedia applicaties gemaakt Auteursrecht en musea, een korte
kunnenworden. introductie. -

In: Museumpeil1 (1994), p. 2-6
Offeren,F. van;Sala, L. (red.) - Indit artikelkomende auteursrech¬
PC gebruiker, informatief hand- telijke valkuilenen uitglijderster
ii i sprake die bij het organiserenvanDoeKvoor de ervaren computer¬
gebruiker. - een expositie naar voren komen.
Amsterdam:SalaCommunications,1991 Besprokenwordt wat er gedaan
Handboekvoorde gevorderdecom¬ moetwordenmet het copyrightvan 23
putergebruiker. auteurs,beeld-en geluidmakers.
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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 1998wil 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
aande huidigeontwikkelingen rond
vrouwenarbeid. Er zal ook weten¬
schappelijk onderzoek worden op¬
gezet naar de ontwikkelingen in
vrouwenarbeid.
HetAmsterdamsHistorischMuseum
zalaandachtbestedenaanhetthema
door in 1998eenthematentoonstel¬
ling te organiseren.
Deverwachtingisdatdemanifestatie
medio1998zal plaatsvindenenonge¬
veer6 wekenzal duren.Veleorgani¬
satiesrond vrouw en arbeidwerken
samen in een landelijke stichting.
Voormeer informatieen het doorge¬
ven van eigen initiatieven kunt u
contact opnemen met de stichting
VrouwenArbeid 1898-1998.
postbus1928
1000 BPAmsterdam
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,aandachtzalwor¬
denbesteedaanwooncultuur.Samen
met de Rijksgebouwendiensten het
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD) worden de
ideeënverdervormgegeven.Binnen¬
kort wordt een stichting opgericht
omdemanifestatievoor te bereiden.
In verschillendewerkgroepenzullen

de diverse aspectenverder worden
uitgediept.
Het basisidee is een manifestatie
waarin 100 interieursuit de periode
van 1500 tot 2000 aan het publiek
wordengepresenteerd.Deinterieurs
zullenworden geselecteerdop basis
van authenticiteitvan de decoraties,
de wandbekleding,de plafonds, de
schouwene.d., het nagelvastcultu¬
reel erfgoed. Het streven is naarzo
authentiek mogelijk interieur, ver¬
deeld over alle rangen en standen,
de couleur localewordt zoveel mo¬
gelijk in de keuze meegenomen.In
principe komen stijlkamers niet aan
deorde indezemanifestatie,behalve
als ze zich nog in de originele pan¬
denbevinden.
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,
waarinvoor 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 aandachtworden be¬
steedaanzowel de kunsthistorische,
de materiëleen de functionele ana¬
lysevan de interieurs.
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