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Bestuursverslag 

 

De directie van de Stichting Van Gogh Museum biedt hierbij het bestuursverslag aan 
voor het boekjaar 2018 dat geëindigd is op 31 december 2018. 
 

Algemene informatie  
 
Na het overlijden van Theo van Gogh (1891) trad zijn weduwe Jo van Gogh-Bonger als 
beheerder van de collectie op. Toen zij in 1925 stierf, kreeg haar zoon Ir. Vincent 
Willem van Gogh de zorg over de werken van zijn oom. In 1962 heeft Ir. V.W. van 
Gogh met de Staat der Nederlanden de overeenkomst gesloten dat hij zijn volledige 
collectie (schilderijen, tekeningen, brieven) overdroeg aan de Vincent van Gogh 
Stichting. Daartegenover heeft de Staat zich verplicht het Van Gogh Museum te 
bouwen, om daarmee te waarborgen dat de collectie voor iedereen en voor altijd 
toegankelijk is. Het Van Gogh Museum (hierna: VGM) is in 1973 geopend. Het VGM 
heeft de grootste Van Gogh-collectie ter wereld met ruim 200 schilderijen, 500 
tekeningen en 800 brieven. De collectie bevat verder schilderijen uit de periode 1840-
1920 van vrienden, tijdgenoten, voorbeelden en navolgers voor en van Van Gogh. Het 
museum beheert daarnaast een collectie laat-19de-eeuwse prentkunst en collectie 
Japanse Ukiyo-e prentkunst. De Mesdag Collectie (hierna: DMC) in Den Haag vormt 
een integraal onderdeel van het VGM en bevat meesterwerken van de Franse school 
van Barbizon en de Haagse school van de 19de eeuw. Het VGM heeft als missie het 
leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk maken en 
bereikt zoveel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren.  
 
Het VGM staat aan het hoofd van een groepsstructuur en houdt 100% van de 
aandelen in Van Gogh Museum Global BV en 50% van de aandelen in PP10 BV. De 
andere 50% van de aandelen in PP10 BV worden gehouden door de Stichting Het 
Rijksmuseum. Van Gogh Museum Global BV houdt alle aandelen in zowel Van Gogh 
Museum Enterprises BV (hierna: VGME) als in Meet Vincent van Gogh Experience BV 
(hierna: MVVGE). 
 
De interne organisatiestructuur kan als volgt worden omschreven: de directie voert het 
dagelijks bestuur van het VGM en zijn dochtermaatschappijen. Het managementteam 
bestaat uit de directie, de sectordirecteuren van Museale Zaken, Publiekszaken en 
Bedrijfsvoering, het hoofd Kwaliteit & Business Control, de directiesecretaris tevens 
hoofd Stafbureau en de directeur van VGME. De personele bezetting van de hele 
groep (dus inclusief VGME) komt ultimo 2018 uit op 297 fte’s. Ultimo 2017 was dit 280 
fte’s.  
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Samenstelling directie en Raad van Toezicht  
 

Samenstelling directie  

 
De heer Axel Rüger is per 1 april 2006 benoemd als algemeen directeur en heeft een 
vast dienstverband. De heer Adriaan Dönszelmann is per 1 mei 2013 benoemd als 
zakelijk directeur en heeft eveneens een vast dienstverband. 
 

Samenstelling Raad van Toezicht  

 
Jaap Winter (voorzitter Raad van Toezicht vanaf 09/2017) 
benoemd: 29/05/2016 
einde 1e termijn: 05/2019  
(competenties: management public organization, link to university, governance, law) 
 
Joanne Kellermann 
benoemd: 31/05/2010 
einde 1e termijn: 05/2014 
einde 2e termijn: 05/2018  
(competenties: law, public governance expert) 
 
Hein van Beuningen (lid audit committee)  
benoemd: 26/11/2012 
einde 1e termijn: 11/2016 
einde 2e termijn: 11/2020 
(competenties: financial, strategy development) 
 
Gary Tinterow 
benoemd: 10/01/2014 
einde 1e termijn: 01/2018 
einde 2e termijn: 01/2022 
(competenties: museum management, expert in art history, museum professional, 
fundraising) 
 
Jacobina Brinkman (voorzitter audit committee vanaf 9/2017) 
benoemd: 16/02/2017 
einde 1e termijn: 02/2021 
(competenties: financial, risk management) 
 
Maurine Leeflang-Alma  
benoemd: 29/05/2018 
einde 1e termijn: 05/2022 
(competenties: marketing, digital, commercial) 
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Governance Code Cultuur 

 
Het VGM onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het VGM  wordt bestuurd 
volgens het model van de Raad van Toezicht. De directie is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse sturing, de Raad van Toezicht houdt hier toezicht op en heeft daarbij een 
stimulerende en adviserende rol. In de bijlage van de Raad van Toezicht, verderop in 
het jaarverslag, wordt ingegaan op de nieuwe Governance Code Cultuur.  
 

Financiële informatie  
 
Verantwoording 
De geconsolideerde baten van het VGM over 2018 bedroegen € 64,8 mln. Dit is € 5,1 
mln hoger als begroot en € 5,3 hoger dan 2017. Het aantal bezoekers lag met 
2.161.160 iets onder het niveau van 2017, toen het VGM in totaal 2.255.010 bezoekers 
heeft ontvangen. De gemiddelde entreeopbrengst per bezoeker is als gevolg van de in 
2018 doorgevoerde prijsverhoging van de entreetickets gestegen van € 13,63 naar  
€ 14,16. Minder bezoekers maar een hogere gemiddelde entreeopbrengst per 
bezoeker zorgden uiteindelijk per saldo in 2018 voor gelijkblijvende entreeopbrengsten 
ten opzichte van 2017. De totale entreeopbrengst kwam in 2018 uit op € 30,5 mln. De 
verkoop van multimediatours blijft het onverminderd goed doen en realiseerde een 
omzet van € 2,8 mln. 30% van alle bezoekers maakte gebruik van een multimediatour. 
De omzet van VGME liet in 2018 een mooie stijging zien van 8,7% en kwam uit op  
€ 16,2 mln. Het VGM krijgt BIS-subsidie voor de activiteiten van het museum en 
subsidie op grond van de Erfgoedwet voor huisvesting en collectiebeheer. Verschil in 
subsidie tussen 2018 en 2017 wordt met name veroorzaakt door het feit dat over 2017 
de subsidie met € 2,7 mln boekhoudkundig is verlaagd als gevolg van het 
terugvorderen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 
het Bestemmingsfonds OCW. In 2018 bedroegen de personeelslasten in totaal € 24,8 
mln. Deze personeelslasten betroffen salarislasten, kosten voor inhuur personeel en 
overige personeelskosten. De personeelslasten waren hoger dan begroot, onder meer 
als gevolg van extra kosten door inhuur van personeel en overige personeelskosten, 
zoals de werkkostenregeling. De stijging van personeelskosten ten opzichte van 2017 
wordt met name veroorzaakt door de groei in het aantal fte’s. De huisvestingslasten 
van € 7,2 mln bestonden uit huur, servicekosten, beheer en onderhoud en overige 
facilitaire kosten. De kosten van aankopen betroffen – onder meer – de aanschaf van 
een collectie prenten van Camille Pissarro en de aanschaf van een schilderij van 
Maurice Denis. De gestegen kosten van de vaste collectie waren het gevolg van – 
onder meer – toegenomen educatieve activiteiten. De kosten van educatie stegen door 
investeringen in de multimediatours, een groeiend aantal scholieren dat het museum 
bezocht en de extra inzet van docenten en rondleiders. De kosten van 
tentoonstellingen waren in 2018 hoger dan in 2017, voornamelijk door de hoge kosten 
van de tentoonstelling Van Gogh & Japan als gevolg van de hoge transportkosten en 
verzekeringskosten van de vele bruiklenen voor deze tentoonstelling. Kosten voor 
algemeen beheer bestonden uit kosten voor betalingsverkeer, kantoorkosten en ICT-
kosten. De stijging van deze kosten werd met name veroorzaakt door de groei van de 
online ticketverkoop, waardoor de kosten van het betalingsverkeer toenamen. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat de totale lasten in 2018 zijn uitgekomen op € 58,0 mln. Dit is  
€ 2,5 mln hoger dan begroot en € 3,7 mln hoger dan de realisatie in 2017.  
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Het saldo van rentebaten en -lasten was in 2018 in totaal € 0,3 mln. Aan 
vennootschapsbelasting is € 0,6 mln opgenomen als last. De mutatie van het 
aankoopfonds van € 0,4 mln betreft een vrijval omdat er meer aan aankopen is 
uitgegeven dan er is ontvangen van de BankGiro Loterij.  
 
Het resultaat na belastingen over 2018 is daarmee uitgekomen op € 6,2 mln. Dit is  
€ 2,4 mln hoger ten opzichte van de begroting en € 2,2 mln hoger ten opzichte van 
2017. Ultimo 2018 was de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en 
het balanstotaal) 51,0%. Het eigen vermogen inclusief het jaarresultaat bedroeg in 
totaal € 33,4 mln en het balanstotaal was ultimo 2018 € 65,2 mln. De liquide middelen 
waren in totaal € 29,4 mln. Ultimo 2017 waren er € 22,4 mln aan liquide middelen. De 
groei in liquide middelen wordt nader toegelicht in het kasstroomoverzicht op pag 31. 
De current ratio is 3,2 en is gebaseerd op de verhouding tussen de kortlopende 
bezittingen en kortlopende schulden. De kortlopende bezittingen ofwel de vlottende 
activa waren ultimo 2018 € 37,8 mln. De kortlopende schulden bedroegen ultimo 2018 
€ 11,6 mln. Er bestaat momenteel geen financieringsbehoefte.  
 
Resultaatbestemming 
Het enkelvoudige resultaat exclusief resultaat deelnemingen van het VGM is € 4,5 mln. 
Hiervan wordt voor de verbouwing van de kantoorvilla aan Museumplein 4 een bedrag 
van € 2,0 mln gereserveerd, € 1,1 mln voor het 50-jarige bestaan van het VGM in 2023 
en € 1,4 mln voor huisvesting. Het resultaat van VGME na belastingen over 2018 is 
uitgekomen op € 1,7 mln en wordt vooralsnog gereserveerd als eigen vermogen 
binnen VGME en geconsolideerd wordt dit aan de Algemene reserve toegevoegd. 
Verder is er € 0,5 mln aan de overige Bestemmingsfondsen onttrokken en betrof een 
vrijval inzake DMC, GM8 en afronding van het FIL project.     
 
Informatie over financiële instrumenten  

- Het VGM werkt met een treasury statuut en onderschrijft de Regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016. Het VGM gebruikt geen derivaten ter afdekking 
van financiële risico’s. Ook heeft het VGM een beleggingsstatuut. De 
effectenportefeuille wordt door Van Lanschot beheerd. 

- Het prijsrisico van de effectenportefeuille wordt ondervangen door een 
voorzichtige beleggingsstrategie te hanteren en het beheer extern uit te 
besteden. 

- Het prijsrisico van de merchandise voorraad wordt als gering aangemerkt, omdat 
zowel de inkoop- als verkoopprijzen van de merchandise redelijk constant zijn. 

- Het kredietrisico dat obligaties uit de effectenportefeuille niet kunnen worden 
afgelost, wordt als gering beschouwd omdat de uitgifte is gedaan door grote 
bedrijven en overheden. 

- Het liquiditeitsrisico is klein omdat er wordt belegd in obligaties en in aandelen 
die goed verhandelbaar zijn op de beurs. 

- Er is sprake van een kasstroomrisico van de effectenportefeuille door 
schommelingen in de onderliggende waarde. Zo liet de wereldwijde 
aandelenmarkt vorig najaar een forse daling zien. Door maximaal 20% in 
aandelen te beleggen wordt dit risico kleiner. 
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Effectenportefeuille 
De effectenportefeuille heeft een waarde van € 10,1 mln en bestaat uit € 0,5 mln 
liquiditeiten, € 5,0 mln staatsobligaties, € 3,1 mln bedrijfsobligaties en € 1,5 mln 
aandelen. Over 2018 is een negatief rendement gerealiseerd van -/- € 173k. Dit komt 
overeen met -/- 1,7%.  
 
Eigen inkomstenpercentage 
Het eigen inkomstenpercentage is het totaal aan eigen inkomsten gedeeld door het 
totaal aan structurele subsidies. OCW hanteert hiervoor een norm van minimaal 
19,5%. Het VGM genereerde enkelvoudig over 2018 € 41,3 mln aan eigen inkomsten 
en ontving € 8,6 mln aan subsidiegelden uit de BIS en de Erfgoedwet. Het eigen 
inkomstenpercentage komt daarmee uit op 480%.  
 

Activiteiten in 2018  
 
Tentoonstellingen 
Naast de presentatie van de vaste collectie organiseert het VGM al jaren een 
uitgebreid programma van tijdelijke tentoonstellingen. Het VGM organiseert jaarlijks 
twee grote tentoonstellingen en een meer bescheiden zomerpresentatie in de 
tentoonstellingsvleugel van het VGM en twee tentoonstellingen per jaar in DMC in Den 
Haag. DMC heeft afgelopen jaar 13.848 bezoekers mogen ontvangen.  
Van Gogh & Japan liet met circa 60 schilderijen en tekeningen van Van Gogh en een 
rijke selectie Japanse prenten zien hoe veelomvattend Van Goghs bewondering voor 
deze kunst was en hoe ingrijpend zijn werk erdoor veranderde. Bijzondere bruiklenen 
uit musea en particuliere collecties van over de hele wereld kwamen naar Amsterdam, 
waaronder Zelfportret met verbonden oor (1889, The Courtauld Gallery, Londen). De 
tentoonstelling trok ruim 430.000 bezoekers en was daarmee zeer succesvol.  
Daarnaast worden jaarlijks kleinere tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars in 
het Rietveldgebouw georganiseerd. Zo was in 2018 de tentoonstelling Van Gogh 
inspireert: John Chamberlain met vijf sculpturen van John Chamberlain (1927-2011) te 
zien.  
 
Tijdens Van Gogh & Japan was in DMC de tentoonstelling Mesdag & Japan te zien. De 
tentoonstelling liet zien hoe Hendrik Willem Mesdag in de 19de eeuw in aanraking 
kwam met Japanse kunst, waar en hoe hij die verzamelde en hoe het japonisme 
Haagse kunst beïnvloedde. Ruim 5.500 bezoekers kwamen naar de tentoonstelling. 
In Gauguin & Laval op Martinique waren voor het eerst vrijwel alle werken die de 
kunstenaarsvrienden Paul Gauguin en Charles Laval op Martinique maakten samen te 
zien. De tentoonstelling bood het museum de gelegenheid om, samen met de 
bezoekers, te reflecteren op actuele thema’s als kolonialisme, taal, afkomst en 
beeldvorming. Het onderzoeksproject Van Gogh verbindt organiseerde in 
samenwerking met Vincent op Vrijdag een randprogrammering waaronder discussies 
en interactieve workshops waarin deze thema’s aan bod kwamen. De tentoonstelling 
trok ruim 180.000 bezoekers en de randprogrammering was een groot succes. 
De zomerpresentatie Van Gogh droomt was een meeslepende verhalende installatie 
over het gevoelsleven van Van Gogh. Met licht, kleur en geluid werd een zintuigelijke 
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ervaring gecreëerd gebaseerd op de turbulente periode waarin Van Gogh in het Zuid-
Franse Arles verbleef. Het was voor het eerst dat we het verhaal van Van Gogh 
vertelden zonder kunstwerken te tonen. De presentatie trok in 2018 bijna 200.000 
bezoekers en zal in de zomer van 2019 worden herhaald. 
In de tentoonstelling De zindering van de zee liet gastconservator Joanna De Vos 
internationale kunstenaars in dialoog treden met De Mesdag Collectie. Odes aan de 
performance In Search of the Miraculous van de Nederlandse kunstenaar Bas Jan 
Ader vormden de rode draad in de tentoonstelling. De tentoonstelling trok ruim 4.000 
bezoekers. 
 
Bij het toegankelijk maken van de collectie hoort ook de presentatie van werken in het 
buitenland. Het VGM heeft in 2018 onder andere samengewerkt met The National 
Museum of Modern Art in Kyoto in het kader van de tentoonstelling Van Gogh & Japan. 
Verder werden ook in 2018 werken in bruiklenen gegeven, onder andere voor de 
tentoonstelling John Russell, Australia’s French Impressionist, in de Art Gallery of New 
South Wales in Sydney van 21 juli 2018 tot en met 11 november 2018, en aan Harvard 
Art Museums in Cambridge (Massachusetts, USA), van 23 maart 2018 tot en met 10 
juli 2018. 
 
Publicaties 
Het VGM geeft al dan niet in samenwerking met collega-musea vele publicaties in 
meerdere talen uit. De publicaties versterken het imago van het museum als 
internationaal gerenommeerd kennis- en onderzoeksinstituut en dragen bij aan de 
inkomsten van het museum. In 2018 zijn onder andere verschenen: Van Gogh & 
Japan, Mesdag & Japan, Japanse prenten. De collectie van Vincent van Gogh en 
Gauguin en Laval op Martinique. 
 
Collecties en Onderzoek 
De eerste helft van het jaar stond in het teken van Van Gogh & Japan. Bij de 
tentoonstelling verscheen een uitgebreide catalogus waaraan onze Van Gogh-experts 
Louis van Tilborgh en Nienke Bakker bijdroegen. Aan de verzameling Japanse prenten 
van Van Gogh is een aparte publicatie gewijd waarin de aard van deze collectie is 
geanalyseerd, de totstandkoming is beschreven en de oorspronkelijke samenstelling is 
gereconstrueerd. Deze deelcollectie van het museum is tegelijkertijd ontsloten op de 
website van het museum. Op 6 en 7 juni 2018 organiseerden we een internationaal 
symposium over het thema Van Gogh & Japan, waarin ook aandacht werd besteed 
aan het japonisme en het primitivisme. Bij de tentoonstelling Mesdag & Japan in DMC 
verscheen een rijk geïllustreerd boek, de eerste in een reeks publicaties waarin een 
bepaald deel van de collectie wordt belicht. Ook de omvangrijke collectie Japanse 
objecten in DMC is naar aanleiding van deze tentoonstelling online gepubliceerd.  
In de tweede helft van 2018 vonden in het museum twee expertmeetings plaats. Een 
van deze meetings vormde het startpunt voor een nieuw onderzoeksproject naar de 
olijfgaarden in het werk van Van Gogh. De andere meeting stond in het teken van de 
tentoonstelling Gauguin & Laval op Martinique en was georganiseerd om optimaal 
gebruik te maken van het feit dat een groot deel van de groep werken die de 
kunstenaars op Martinique maakten, en die zich in (privé)collecties over de hele wereld 
bevinden, voor het eerst bij elkaar te zien was. De resultaten van deze bijeenkomst 
zullen in 2021 gepubliceerd worden in de reeks Van Gogh Museum Studies.  
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Ook in 2018 was het museum in staat om bijzondere werken aan de collectie toe te 
voegen. De meest in het oog springende aankopen zijn het schilderij Moederschap 
(Vierge au baiser) van Maurice Denis en de geschilderde tekening In Saint-Lazare (A 
Saint-Lazare) van Henri de Toulouse-Lautrec. Ook kon dankzij de steun van de 
BankGiro Loterij, de Vincent van Gogh Stichting en leden van The Yellow House een 
groep van maar liefst 91 prenten van Camille Pissarro worden verworven. Daarnaast 
ontvingen we een aantal schenkingen: een waaiervormige waterverftekening van 
Pierre Bonnard, een tekening van Jean-François Millet, een groep prenten van Paul 
Gachet en een groot en figuurrijk zeegezicht van Hendrik Willem Mesdag: Hollands 
strandgezicht.  
 
De bruikleen van twee schilderijen van Van Gogh zorgde voor een bijzondere tijdelijke 
uitbreiding van de collectie. Zelfportret met verbonden oor en La Crau met bloeiende 
perzikbomen van The Courtauld Gallery mochten na de tentoonstelling Van Gogh & 
Japan langer blijven wegens renovatie van het museum in Londen en waren in de 
context van onze vaste collectie voor het publiek te zien. 
 
Digitaal 
Op de website wordt de online bezoeker dichter bij de leefwereld van Van Gogh 
gebracht door de verhalen over hemzelf en zijn tijdgenoten centraal te stellen. 
Daarnaast is op de website vrijwel de gehele collectie te bekijken. In 2018 werd een 
recordaantal bezoeken van 6,7 mln bereikt. Voor het eerst lag het aantal 
websitebezoeken vanaf een mobiele telefoon ruim boven de 50%. 
Ook de online fanbase op social media groeide explosief. Het VGM heeft de meest 
betrokken fanbase op zowel Facebook als Instagram van de internationale 
museumwereld. Op Facebook heeft het museum 7.533.000 engagements en op 
Instagram is de betrokkenheid meer dan verdubbeld, van 4 mln naar 9,1 mln. De 
Facebookpagina’s van het museum hebben gezamenlijk meer dan 4,7 mln volgers, 
Twitter telt ruim 1,6 mln fans en op Instagram verdubbelde het aantal volgers het 
afgelopen jaar naar 917.000. Hiermee nestelt het museum zich – samen met het 
Museum of Modern Art (MoMA), het Louvre, het Metropolitan Museum of Art en de 
Saatchi Gallery – stevig in de internationale socialmedia-top vijf van musea. Deze 
toename is bereikt door een rijke content over Van Gogh aan te bieden en de dialoog 
met fans aan te gaan, bijvoorbeeld via livestreams waarin vragen gesteld kunnen 
worden aan de conservator van een tentoonstelling.  
 
Met Ontrafel Van Gogh werd het succes van Touch Van Gogh voortgezet. Door 
intuïtieve touchtechnieken ontdekken mensen via een app hoe Van Gogh werkte en 
hoe het kenniscentrum VGM zijn werk voor de toekomst beheert. Deze nieuwe versie 
is inzetbaar op verschillende platforms en browsers, in het museum, online en voor 
outreach zoals de Meet Vincent van Gogh Experience.  
 
 
 
 
 
 
Marketing 
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Met de campagne Van Gogh belicht zijn de brieven van Van Gogh onder de aandacht 
gebracht. Op de nieuwe brievenwebsite kunnen bezoekers door de 140 jaar oude 
brieven struinen, passages markeren en deze delen op social media. Er verscheen in 
2018 ook een podcastserie waarin bekende Nederlandse acteurs, schrijvers en 
muzikanten brieven van Van Gogh voorlezen en vertellen wat hen hierin raakt.  
 
 
Educatie  
Het educatieve beleid van het VGM is erop gericht om mensen een persoonlijke 
connectie te laten maken met kunstwerken en (ideeën van) de kunstenaar zelf. Daarbij 
wordt gestreefd naar inclusiviteit: Van Gogh toegankelijk maken voor zoveel mogelijk 
mensen. Het VGM richt zich op doelgroepen die al nieuwsgierig zijn en doelgroepen 
die het VGM nieuwsgierig wil maken vanuit de maatschappelijke missie. In 2018 is de 
vaste collectiepresentatie en de bijbehorende educatieve middelenmix geëvalueerd. Dit 
heeft goede punten voor verbetering opgeleverd, waarbij het VGM de balans zoekt 
tussen de groeiende bezoekersaantallen, de kwaliteit van de museumbeleving en het 
willen bedienen van een steeds diverser publiek. Dit traject gaat voort in 2019. Ook 
wordt er verder geïnvesteerd in de multimediatour die in elf talen bij de vaste collectie 
en alle tentoonstellingen wordt aangeboden en door 30,9% van de bezoekers werd 
gebruikt. 
 
Het VGM wil dat elk Nederlands kind Van Gogh leert kennen. Daarom biedt het VGM 
onderwijs aan in het museum en ook online. In 2018 gaven getrainde docenten 132 
lessen op focuswijkscholen via het programma Van Gogh gaat naar school. Ruim 
66.000 leerlingen bezochten het VGM in schoolverband. Bezoek van Nederlandse 
scholen blijft procentueel achter. Vooral havo- en vwo-scholen bezoeken het VGM. 
Aangezien 60% van de leerlingen naar het vmbo gaat en veel van die kinderen van 
huis uit minder kennismaken met cultuur, is gestart met verbeteringen om de 
aansluiting met dit onderwijssegment te versterken, onder andere door uitbreiding van 
Van Gogh gaat naar school. Daarnaast is een marketingcampagne gestart om het 
onderwijsaanbod beter bekend te maken bij scholen.  
 
VGM wil verschil maken in een vergrijzende wereld. Speciaal getrainde docenten 
gaven in 2018 49 workshops op locatie aan kwetsbare ouderen. Op verzoek van 
ouderen is verder gestart met ouderendagen in het museum. Aangezien 89% van de 
deelnemende ouderen (zeer) tevreden was, zullen deze dagen in 2019 worden 
voortgezet en de ervaringen worden gedeeld met andere musea.  
Om het bewustzijn van toegankelijkheid te vergroten is een intern traject gestart met 
trainingen en handleidingen. Zo kan elke medewerker vanuit zijn eigen expertise 
bijdragen aan een toegankelijker VGM. Daarnaast worden met Van Gogh op gevoel en 
rondleidingen in gebarentaal programma’s voor mensen met een fysieke beperking 
aangeboden. 
 
Kwaliteit staat voorop bij de rondleiders en andere educatieve intermediairs. Om te 
voldoen aan de richtlijnen van de wet DBA is gestart met de herziening van het 
rondleidapparaat.  
 
 
Development 
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2018 is voor de afdeling Development een bijzonder succesvol jaar geweest. Het is 
gelukt om nog meer particulieren, bedrijven en charitatieve instellingen aan het 
museum te verbinden. Er is een voorspoedige groei van onze vriendencirkels, The 
Sunflower Collective (TSC) en The Yellow House (TYH). TYH maakt internationaal een 
belangrijke groei door, met name in Azië. Dankzij een grote donatie van een 
particuliere schenker kon het VGM dit jaar ook officieel de nieuwe bibliotheek van het 
museum aan de Gabriël Metsustraat openen.  
In 2018 hebben de leden van TYH bijgedragen aan de aankoop van de collectie 
prenten van Pissarro. 2018 was een sterk jaar voor de profilering van het VGM en zijn 
relaties met diverse bedrijven. Veel steun kwam het afgelopen jaar binnen uit diverse 
fondsen en stichtingen. Bijzonder blij is het VGM met de verlenging van de 
samenwerking met de BankGiro Loterij en Fonds 21. Met Fonds 21 startte het VGM in 
2017 met Van Gogh verbindt een unieke samenwerking om het publiek van het VGM 
meer divers te maken. Het VGM is zeer verheugd met de bijdrages voor de 
tentoonstelling Van Gogh & Japan in 2018. Het Blockbuster Fonds, de Turing 
Foundation en de Japan Foundation maakten deze tentoonstelling mede mogelijk. Via 
de Vereniging Rembrandt en het Prins Bernhard Cultuurfonds kwam ondersteuning 
binnen voor diverse researchposities.  
 
Professional services 
Professional Services verleent op lokaal maar met name op mondiaal niveau 
adviesdiensten aan (internationale) musea, eigenaren van werken van Van Gogh, 
bedrijven en privéverzamelaars. Ook in 2018 werden onder andere in China meerdere 
lezingen gegeven, cursussen georganiseerd, bijdragen geleverd aan congressen, 
werken van Van Gogh en tijdgenoten gerestaureerd en werd er onderzoek verricht.  
 
Commerciële activiteiten 
Met de lancering van de Van Gogh Museum Editions Pop-up tour worden de nieuwe 
mogelijkheden en technieken verkend om Van Goghs meesterwerken wereldwijd 
toegankelijk te maken. In deze interactieve, reizende tour zijn de exclusieve Van Gogh 
Museum Editions te zien. Dit zijn 3D-replica’s van hoge kwaliteit die de originele 
kunstwerken zeer dicht benaderen. De Van Gogh Museum Editions Pop-up tour reist 
naar verschillende vooraanstaande winkelcentra in de Verenigde Staten. In 2018 was 
de eerste pop-up te zien in Philadelphia en daarna in New Jersey. 
Ook wordt er veel verwacht van de interactieve, ‘multisensory’ 3D-tentoonstelling Meet 
Vincent van Gogh Experience. Het afgelopen is jaar gewerkt om contracten te sluiten 
met verschillende venues. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat in het voorjaar 
van 2019 de Meet Vincent van Gogh Experience in ieder geval te zien is in zowel 
Barcelona als Seoul.  
 
Het pand gelegen aan Museumplein 4 is vrijgekomen na de verhuizing van de 
bibliotheek en de kantoren naar Gabriël Metsustraat 8. Ten aanzien van het 
toekomstige gebruik van Museumplein 4 zijn in 2018 verschillende verkenningen 
gedaan. Besloten is om het pand een deels commerciële bestemming te geven en te 
gaan gebruiken als horeca- en verhuurbare ruimtes. De huidige hoge mate van druk op 
publieksruimtes in het museum kan daardoor deels worden verlicht, aangezien 
activiteiten kunnen worden verspreid over meer ruimtes.  
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Prestatieverantwoording 
 
Het VGM dient conform de beschikking van de minister van OCW waarin subsidie op 
grond van BIS en Erfgoed is toegekend jaarlijks verantwoording af te leggen over het 
prestatieniveau van zijn activiteiten. In bijgaand overzicht volgt de realisatie in 2018 
van de activiteiten. Ter vergelijking is ook de realisatie van 2017 weergegeven. De 
aantallen benoemd in de kolom beschikking 2017 en beschikking 2020 betreffen de 
doelen die zijn afgesproken met OCW bij de subsidieaanvraag. 
 

realisatie 2018 activiteitenplan 2018 realisatie 2017 beschikking 2017 beschikking 2020

Aantal tijdelijke tentoonstellingen 4 5 5 5 4

Aantal bezoekers tijdelijke tentoonstellingen 603.875 nb 589.175 nb nb

Aantal bezoekende scholieren totaal 66.644           45.000 57.155 45.000 45.000

waarvan primair onderwijs 13.055           10.000 12.345 10.000 12.500

waarvan voortgezet onderwijs 53.589           35.000 44.810 35.000 32.500

Reguliere bezoekers 2.094.516      1.655.000 2.197.855 1.655.000 1.755.000

Totaal aantal bezoeken 2.161.160      1.700.000 2.255.010 1.700.000 1.800.000

Gratis bezoeken 230.747         170.000 118.073 170.000 180.000

Betaalde bezoeken 1.930.413 1.530.000 2.136.937 1.530.000 1.620.000

Unieke bezoekers website 4.812.712 3.000.000 3.518.667 3.000.000 4.500.000

Bezoeken website 6.767.624 4.900.000 4.541.578 4.900.000 7.000.000

Overige activiteiten

Schoolgebonden activiteiten 132 100 102 100 200

Openbare activiteiten 49 28 34 28 53

Totaal overige activiteiten 181 128 136 128 253  
 

Er zijn in 2018 4 tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, waarvan twee in het VGM 
en twee in DMC. Aanvullend is er ook een zomerprogrammering geweest met ‘Van 
Gogh droomt’. Het aantal scholieren dat het VGM heeft bezocht in 2018 is uitgekomen 
op 66.644. Dit is een stijging van 16,7% ten opzichte van de realisatie in 2017. 
Realisatie in beide jaren ligt ruim boven het aantal dat VGM heeft aangegeven in zijn 
activiteitenplan. Afgelopen jaar hebben in totaal 2.1616.160 bezoekers het VGM 
bezocht. In vergelijking met 2017 is dat een daling van ruim 4%. De oorzaken zijn erin 
gelegen dat de capaciteit van de tentoonstelling Van Gogh & Japan bewust enigszins 
is beperkt om congestie in het museum tegen te gaan en om de bezoekersbeleving te 
vergroten. Verder zorgde de warme zomer van 2018 ervoor dat mensen gemiddeld 
langer dan normaal in het museum verbleven. Het aantal bezoekers in 2018 komt 
hoger uit dan in het activiteitenplan beraamd. De gratis bezoeken betroffen kinderen tot 
en met 17 jaar en relaties. Met name het aantal jeugdige bezoekers laat de laatste 
jaren een forse stijging zien. Het aantal bezoekers op de website was in totaal 
4.812.712, hetgeen ten opzichte van 2017 een stijging van 36,8% inhoudt. De 
realisatie ligt boven hetgeen door het VGM is aangegeven in het activiteitenplan voor 
de BIS-subsidieaanvraag. De stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door 
de toegenomen online verkopen van entreetickets. Daarnaast blijft Vincent van Gogh 
onverminderd populair en worden op de website de verhalen veel gelezen en de 
collectie vaak bekeken. Ook op social media is de fanbase flink aan het groeien. Het 
aantal school gebonden activiteiten is in 2018 uitgekomen op 132.  
Deze activiteiten betroffen het programma Van Gogh gaat naar school en heeft per 
activiteit gemiddeld 23 deelnemers. Het aantal openbare activiteiten in 2018 was 49. 
Dit waren georganiseerde ouderenworkshops met per workshop gemiddeld 12 
deelnemers. Deze realisatie ligt boven de doelen uit de beschikking 2017 en nog iets 
onder de doelen uit de beschikking 2020.  
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Reflectie planmatig beleid voor het beheer van de cultuurgoederen of 

verzamelingen 
 
Het VGM beheert de cultuurgoederen waarvoor het VGM verantwoordelijk is op grond 
van de Erfgoedwet planmatig en conform hetgeen is vastgesteld in het beleidsplan 
collectiebeheer. De collectie onder beheer van het VGM wordt doelmatig beheerd. Er is 
sprake van druk op de collectie in die zin dat er veel verzoeken tot bruiklenen zijn. 
Deze verzoeken worden vanuit zorgvuldige overwegingen maar voor een klein deel 
toegekend. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van (hoeveelheid) licht, 
relatieve vochtigheid, temperatuur, trillingen, transport, verpakkingen en handling in het 
algemeen. Tijdens bruiklenen zien professionele koeriers vanuit verschillende 
afdelingen (Collectiebeheer en Restauratie, Registrar’s Office en conservatoren) op 
naleving van deze afspraken toe. De afspraken worden goed nageleefd, ook in 2018. 
Ten aanzien van de toegestane hoeveelheid licht op de werken wordt in regelmatig 
terugkerende rapportages bijgehouden in hoeverre de norm wordt gehaald. In de 
afgelopen jaren is een aantal maatregelen genomen om het vastgestelde lichtbeleid zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zoals het permanent afdekken van lichtkoepels en 
het aanbrengen van bewegingssensoren. De blootstelling wordt periodiek gemeten en 
vastgelegd in Adlib Museum Plus.  
 
Het beheer van de collectie is ondergebracht bij de afdeling Collectiebeheer en 
Restauratie, die de preventieve en actieve conservering op zich neemt. Per jaar wordt 
gepland welke werken er worden gerestaureerd en op welke wijze de restauratie moet 
plaatsvinden. Voor de registratie en administratie wordt gebruikgemaakt van het 
collectie-informatiesysteem Adlib Museum Plus. Hierin wordt – onder andere – de 
basis- en standplaatsregistratie bijgehouden. De registratie van de collectie wordt 
periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd door de fysieke staat te vergelijken met 
de informatie in Adlib Museum Plus en het digital asset management systeem 
Cumulus. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een geautomatiseerd 
standplaatsregistratiesysteem. De barcodes zijn verantwoord aangebracht op of bij 
objecten en standplaatsen. 
 

Reflectie meerjarig onderhouds- en investeringsplan huisvesting 
 
Op 1 januari 2017 is het beheer van het pand aan Museumplein 6, het inmiddels 
opgeleverde hoofdkantoor aan de Gabriël Metsustraat 8 en het pand van DMC in Den 
Haag door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het VGM. Het VGM is daarmee 
opdrachtgever voor het vastgoedbeheer geworden. De meerjarenonderhoudsplanning 
(MJOP) wordt conform de standaard ‘BOEI-systematiek’ bijgehouden en er wordt 
gestuurd op een ‘conditie gelijk of beter dan 3’ volgens NEN 2767. In 2018 is het 
onderhoud conform de MJOP uitgevoerd.  
 
Om de gehele vastgoedportefeuille op de lange termijn goed aan te laten sluiten bij de 
missie en visie van het VGM is in 2018 de huisvestingsvisie 2018-2033 vastgesteld. 
Door middel van de CREM-methodiek (Corporate Real Estate Management) wordt een 
stappenplan uitgevoerd om per gebouw tot een juiste invulling te komen. Hieruit 
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ontstaan meerjarenhuisvestingsplannen waarbij voor het museum door middel van 
input van de NEN 8021 (prestatiemeting) inmiddels het meerjarenhuisvestingsplan 
2019-2023 is vastgesteld.  
 
Berekend is dat de inkomsten uit hoofde van de Erfgoedwet op hoofdlijnen voldoende 
zijn voor de beoogde plannen. Echter, deze inkomsten zijn onvoldoende om alle 
scenario’s volledig uit te kunnen voeren. Aanvullende bekostiging kan zodoende nodig 
zijn. In nauwe samenwerking met de afdeling Kwaliteit & Business Control zullen 
hiervoor de mogelijkheden worden onderzocht. 
 

Talentontwikkeling 
 
Aantrekkelijk werkgeverschap en talentmanagement zijn belangrijke thema’s in het HR-
beleid van het VGM. Terugkijkend op 2018 kan een aantal mooie initiatieven worden 
genoemd. In het voorjaar is Van Gogh versterkt van start gegaan, een tweejarig 
leiderschapsprogramma in samenwerking met trainingsinstituut De Baak. Een 
belangrijk doel van Van Gogh versterkt is het verder ontwikkelen van (persoonlijk) 
leiderschap en zo bij te dragen aan een excellente en innovatieve organisatie die 
constant in ontwikkeling is en waarbij constructief feedback geven en ontvangen heel 
gewoon is. In 2018 is verder driemaal een goed bezochte inspiratiesessie voor alle 
medewerkers georganiseerd, steeds door een andere sector binnen het VGM. Het idee 
achter deze inspiratiesessies is om van elkaar leren door elkaar te inspireren en het 
vergroten van ieders inzicht in de organisatie. In 2019 zal het VGM doorgaan met het 
organiseren van deze inspiratiesessies.  
 

Code Culturele Diversiteit 

 
Van Gogh verbindt is een vierjarig leertraject (2017-2021) om te onderzoeken hoe 
VGM relevanter kan worden voor Amsterdamse jongeren met een migratieachtergrond. 
Samen met een denktank van 24 jongvolwassenen uit de doelgroep voert het VGM 40 
pilots uit, waarvan de Erasmus Universiteit (Impact Center) de maatschappelijke 
impact onderzoekt. Inmiddels zijn er 15 pilots uitgevoerd, waarmee het VGM werkt aan 
de vier P’s van de Code Culturele Diversiteit: programma, publiek, personeel en 
partners.  
 
Impactonderzoeken onder mbo-, hbo- en wo-studenten geven het inzicht dat actieve 
cultuurparticipatie, het leven van Van Gogh en identificatie met de rondleiders 
bijdragen aan relevantie. Bij het mbo, waar ruim 20% van de doelgroep studeert, heeft 
Van Gogh veel impact op de persoonsontwikkeling. Daarom zal dit programma worden 
doorontwikkeld en zal de leerlijn met het vmbo worden versterkt. De pilots waarbij de 
partners uit het Van Gogh verbindt-netwerk co-programmeerden tijdens de Vincent op 
Vrijdag-avonden, waren succesvol en deze zullen in 2019 worden voortgezet.  
De tentoonstelling Gauguin & Laval op Martinique is aangegrepen om te leren over 
inclusieve interpretatie. Zowel in de teksten als in het mondelinge aanbod was 
aandacht voor verschillende perspectieven. Van Gogh verbindt wordt (inter)nationaal 
gezien als een voorbeeld, zo blijkt uit opname in de Verkenning Amsterdamse  
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Kunstraad 2019, uit de nominatie voor de &Award 2018 (Cultuur & Creatief Inclusief) 
en uit de vele vragen uit het veld. 
 
In 2018 zijn ook goede stappen gezet in de ontwikkeling naar een inclusieve 
organisatie en inclusief werkgeverschap. Het VGM gelooft in een organisatie die er is 
voor iedereen en niemand uitsluit op basis van diversiteitskenmerken als 
migratieachtergrond, gender, seksuele voorkeur, arbeidsbeperking, leeftijd, 
sociaaleconomische status, opleidingsniveau, etc. In het voorjaar van 2018 is een 
diversiteitsenquête onder de medewerkers gehouden om diversiteit en inclusiviteit 
intern te meten. Uit een eerste analyse blijkt dat medewerkers positief staan tegenover 
een inclusiever VGM en tegelijkertijd vinden dat de organisatie geen afspiegeling hoeft 
te zijn van de samenleving. Dit vraagt om het blijven bevorderen van intern bewustzijn 
om onbewuste vooroordelen en exclusie te voorkomen. Met de nieuwe HR-notitie 
Inclusief Werkgeverschap wordt ingezet op drie diversiteitskenmerken: leeftijd, 
migratieachtergrond en onderwijsniveau. Door Van Gogh verbindt worden 
medewerkers in alle organisatieniveaus, van operationeel tot aan de Raad van 
Toezicht bewuster van hun unconscious bias en wordt inclusiviteit beter bespreekbaar.  
 

Ondernemerschap en strategie bij tegenvallende inkomsten 
 
Het VGM ziet het met zijn bezoekersaantallen, de positie die het regionaal, nationaal 
en internationaal inneemt en zijn professionele organisatie, als een logische opdracht 
dat het museum zich ondernemend opstelt. VGME draagt financieel bij aan het 
voortbestaan van het VGM en vormt, naast de inkomsten uit kaartverkoop, een zeer 
belangrijk onderdeel van de inkomstenstructuur van het museum. De activiteiten 
richten zich op lokaal, mondiaal en digitaal niveau. Doelstelling is om de komende 
jaren de balans tussen inkomsten die lokaal worden gegenereerd en inkomsten die uit 
internationale commerciële activiteiten en via e-commerce worden gerealiseerd ten 
gunste van de laatste twee categorieën verder te verbeteren, waardoor er binnen VGM 
een evenwichtiger verdienmodel ontstaat. Op lokaal niveau zijn in 2018 de 
retailactiviteiten, die al erg succesvol zijn, verder geoptimaliseerd (verdere verbetering 
van conversie en besteding per bezoeker). Daarnaast werden commerciële activiteiten, 
zoals licenties, e-commerce en wholesale verder uitgebouwd. Activatie en 
zichtbaarheid van het VGM-merk in het buitenland spelen daarin een cruciale rol.  
Het VGM is trots op de hoge bezoekersaantallen van het museum en hoge 
bezoekersaantal online en waardeert de almaar groeiende wereldwijde aandacht voor 
Van Gogh en bovenal de goede beoordeling die alle bezoekers (fysiek en digitaal) aan 
het museum geven. Het VGM beseft ook dat gezien de capaciteit in het museum het 
aantal bezoekers nog maar beperkt kan groeien. Internationaal wordt daarentegen wel 
ingezet op groei door de ontwikkeling van allerlei (nieuwe) activiteiten. Inmiddels zijn er 
voldoende financiële reserves opgebouwd om als buffer te kunnen dienen indien de 
bezoekersaantallen plotseling fors zouden afnemen. Er zal daarnaast verder worden 
geïnvesteerd in andere businessmodellen om zodoende de afhankelijkheid van de 
bezoekersaantallen te verminderen. . 
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Internationale activiteiten 
 
Het VGM bereikt een wereldwijd publiek. Internationale activiteiten zijn van groot 
belang om ook die mensen te bereiken voor wie een bezoek aan het museum in 
Amsterdam niet voor de hand ligt. Daarom werkte het VGM in 2018 mee aan 
verschillende tentoonstellingen in het buitenland door hiervoor werken in bruikleen te 
geven. De reeds genoemde Van Gogh Museum Editions Pop-up tour en Meet Vincent 
van Gogh Experience zorgen ervoor dat mensen in het buitenland in aanraking kunnen 
komen met Vincent van Gogh en zijn kunst. Medewerkers van het Van Gogh Museum 
gingen ook in 2018 veelvuldig naar het buitenland om lezingen en presentaties te 
geven en deel te nemen aan congressen en bijeenkomsten. Het VGM onderhoudt vele 
internationale betrekkingen, onder andere met ambassades, waaronder de 
ambassades van Japan en China in Nederland en de Nederlandse ambassades in 
Japan en China. Verder werkt het VGM samen met verschillende (inter)nationale 
onderzoeksinstituten zoals de Cornell University en Duke University. Het is niet 
mogelijk om in alle landen activiteiten te ontwikkelen en er moeten weloverwogen 
keuzes worden gemaakt. De focus ligt op Azië (Japan, China en Zuid-Korea), Europa 
en de Verenigde Staten. Het komende jaar zal er veel aandacht uitgaan naar China om 
ook daar zoveel mogelijk mensen met Van Gogh in aanraking te brengen. 
 

Risicobeheersing 
 
Sinds een aantal jaren werkt het museum met een Risicomanagementsysteem voor 
het identificeren en vastleggen van risico’s. Jaarlijks worden de risico’s besproken in 
het managementteam en met de Raad van Toezicht. Hierna worden de belangrijkste 
risico’s benoemd: 
 

1. De technische staat van de collectie is kwetsbaar en wordt beïnvloed door licht 
op zaal en het reizen naar tentoonstellingen. Er wordt gewerkt met een 
lichtbeleid om de invloed van het licht op de schilderijen te verminderen. Verder 
worden in de bruikleenovereenkomsten bepalingen opgenomen over de 
hoeveelheid licht die is toegestaan. De risicobeheersing is met deze 
maatregelen een stuk verbeterd. De risicobereidheid van het VGM ten aanzien 
van dit risico is als medium te kwalificeren.  

2. De afhankelijkheid van de bezoekersstroom is nog steeds groot. De 
entreeopbrengsten maken al jaren ongeveer 48% uit van de totale 
opbrengsten. De beheersing van dit risico is verbeterd omdat de reserves zijn 
toegenomen. Er is verder succesvol geïnvesteerd in andere businessmodellen 
om zodoende de afhankelijkheid van de bezoekersaantallen te verminderen. De 
risicobereidheid ten aanzien van het aantal bezoekers is laag. 

3. Ondernemen in het buitenland heeft als risico dat er onvoldoende kennis en 
inzicht in de markt aanwezig is en de resultaten kunnen tegenvallen. Om dit 
risico beter te beheersen worden er nieuwe mensen met specifieke kennis 
aangetrokken. Ook wordt contractmanagement verder ontwikkeld met meer 
aandacht voor monitoring. De beheersing van het risico is toegenomen, maar 
de impact neemt toe door de groei van activiteiten in het buitenland. De 
risicobereidheid ten aanzien van ondernemen in het buitenland is medium tot 
hoog. 
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verdere uitrol van de Van Gogh Museum Editions Pop-up tour in winkelcentra in de 
Verenigde Staten en daarbuiten is een mooi voorbeeld van de verdere ontwikkelingen 
van het Van Gogh Museum in de wereld. Maar ook dichter bij huis zal de realisatie van 
een publiek toegankelijk restaurant en multifunctioneel inzetbare ruimtes in de villa aan 
Museumplein 4 zichtbaar maken hoe het Van Gogh Museum werkt aan zijn profiel van 
een toekomstgerichte museale organisatie van en voor iedereen. Conform afgelopen 
jaar wordt ook voor 2019 een positief resultaat verwacht. De enkelvoudige baten zijn 
begroot op € 47,3 mln en de lasten op € 44,5 mln. Van het resultaat is in de begroting  
alvast € 1,2 mln gereserveerd voor huisvesting. Vooralsnog worden er geen nieuwe 
externe financieringsbehoeftes verwacht. Qua personeelsbezetting is de verwachting 
een lichte groei. Er worden zes tentoonstellingen georganiseerd in VGM en DMC. In 
VGM zal dat zijn ‘Hockney-Van Gogh. The Joy of Nature’, ‘Van Gogh en de 
Zonnebloemen’, ‘Millet and modern arts: Van Gogh to Dali’ en zal Van Gogh droomt 
weer terugkeren. In DMC komt ‘Millet en de Haagse school’ en ‘Mesdag en 
Colenbrander’. Het doel voor volgend jaar wordt om verder te werken aan het 
realiseren van de drie strategische pijlers; het vijftigjarige bestaan van het museum in 
2023, bereik en gastvrijheid. Hierna volgen de verschillende speerpunten voor volgend 
jaar. Hierbij gaat er onder meer aandacht uit naar het doelgroepenbeleid waarbij 
centraal staat het bereik te vergroten bij ouderen, jonge Amsterdammers met een 
migratieachtergrond en mensen met een beperking. Ontsluiting van documentatie 
wordt doorgezet, de collectie wordt verder gecatalogiseerd en Vincent verbindt gaat het 
tweede jaar in. Van Gogh World Wide zal verder uitgerold worden. De verwachting is 
dat er gestart zal worden met de verbouwing van MP4. Na de verbouwing zal het in 
2020 open worden gesteld voor het publiek en gaat de gastvrijheid vergroten. Hierbij 
zal het pand worden ingericht met een restaurant op de begane grond en komen 
bovenin ruimtes voor de verhuur, private dining en het geven van trainingen en 
lezingen. Investeringen zullen worden gedaan in onder meer een integrale 
doorontwikkeling van de website. Hierbij wordt er opnieuw gekeken naar de verhalen 
over het leven van Van Gogh en de ontsluiting van de collectie op de website. 
Daarnaast zal er door worden gegaan met investeringen in het project Van Gogh 
Personaliseert. Hiermee is het museum in staat veel gerichter te communiceren met de 
digitale bezoeker en hierbij oa de verkoop van tickets en artikelen in de webshop te 
stimuleren. De baten zijn over het algemeen structureel van aard.  
   
 
 
Amsterdam, 21 maart 2019 
 
Het Bestuur  
Stichting Van Gogh Museum 
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Verslag Raad van Toezicht 

  

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VAN GOGH MUSEUM 2018  
 

Het afgelopen jaar was wederom een prachtig en bijzonder jaar voor het Van Gogh 
Museum. De Raad van Toezicht is erg verheugd met de grote aantallen bezoekers en 
de vele mensen overal in de wereld die het Van Gogh Museum weet te bereiken en te 
inspireren. In 2018 is het strategische plan voor de periode 2018-2020 geïntroduceerd 
waarin als strategische pijlers zijn geformuleerd:   
 
- Het vijftigjarige bestaan van het museum in 2023 zal op grootste en excellente wijze 
worden gevierd; 
- Het Van Gogh Museum gaat zich de komende jaren inspannen om groepen in de 
samenleving voor wie een museumbezoek niet vanzelfsprekend is, beter te bereiken; 
- De (digitale) bezoeker staat centraal bij al het doen en denken van het Van Gogh 
Museum: het bezoek aan het museum en de website moet een unieke en bijzondere 
ervaring zijn. 
De Raad van Toezicht onderschrijft deze strategische pijlers en levert graag zijn 
bijdrage om deze samen met de directie te verwezenlijken. 
 
Met trots kijkt de Raad van Toezicht terug op de mooie en bijzondere tentoonstellingen, 
en evenementen, waarvan een aantal in het bijzonder hier wordt genoemd: 
 

- Op 22 maart 2018 opende Koning Willem-Alexander de tentoonstelling Van Gogh 
& Japan. Een prachtige tentoonstelling van circa 60 schilderijen en tekeningen 
van Van Gogh en een rijke selectie Japanse prenten.  

- De zomertentoonstelling Van Gogh droomt en de in oktober 2018 geopende 
tentoonstelling Gauguin & Laval op Martinique over de reis in 1887 van deze 
twee kunstenaarsvrienden naar het Caraïbische eiland en de kunstwerken die 
ze daar maakten. 

- De 9-delige podcastserie: Van Gogh belicht en het bijzondere 
lanceringsevenement waar de genodigden door bekende Nederlanders werden 
meegevoerd door een selectie van Van Goghs brieven. 

- De onthulling van het portret van Felix Auerbach van Edvard Munch, dat op de 
74e sterfdag van Munch, voor het eerst aan het publiek werd getoond.  

 
De Raad van Toezicht wil graag een woord van dank uitspreken aan de Vincent van 
Gogh Stichting, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de partners 
en donateurs van het Van Gogh Museum. Mede dankzij hun (financiële) hulp, heeft het 
van Gogh Museum al deze mooie resultaten kunnen bereiken 
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Overleg met de directie  
De Raad van Toezicht heeft in 2018 vier keer met de directie vergaderd. Door middel 
van rapportages stelt de directie de Raad van Toezicht steeds op de hoogte van de 
werkzaamheden en activiteiten van de directie, de sectoren en VGME. Op deze wijze 
wordt de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over aankopen en schenkingen, 
tentoonstellingen, bruiklenen voor buitenlandse tentoonstellingen, collectiebeheer, 
publicaties, personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, evenementen, persuitingen, 
marktingsactiviteiten en commerciële activiteiten en reizen van de directie. Tijdens de 
vergaderingen in 2018 zijn de volgende onderwerpen in het bijzonder aan de orde 
gekomen: 

- De grenzen aan de groei van het aantal bezoekers zijn, gezien de capaciteit van 
het gebouw en de kwetsbare collectie, waren een terugkerend onderwerp van 
gesprek tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. Gezien de als maar 
toenemende belangstelling voor Vincent van Gogh en het Van Gogh Museum 
vormt dit de komende jaren een van de grote uitdagingen voor het Van Gogh 
Museum.  

- Een andere uitdaging voor het Van Gogh Museum is om relevant te zijn voor zo 
veel mogelijk mensen en juist ook die mensen te bereiken voor wie een 
museumbezoek niet van zelfsprekend is. Tijdens de vergaderingen is het 
project Van Gogh verbindt besproken, waarbij wordt onderzocht op welke wijze 
het Van Gogh Museum relevanter kan worden voor jongeren in Amsterdam met 
een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond. De Raad 
van Toezicht onderschrijft het belang van dit project en het belang dat de 
bezoekers een afspiegeling van de (Nederlandse) samenleving moeten zijn. 
Ook het komende jaar zal het onderwerp inclusiviteit op de agenda van de 
Raad van Toezicht staan. 

- Op de agenda stond verder het voornemen van de directie om een fonds op te 
richten, als onafhankelijke steunstichting van het Van Gogh Museum. Raad van 
Toezicht meent dat een fonds kan bijdragen aan fondsenwerving en de 
realisatie van aankopen van kunstwerken en andere projecten ten behoeve van 
het museum. Meet Vincent Van Gogh Experience is een aantal jaar geleden 
ontwikkeld met naast een commercieel doel ook het doel om mensen buiten 
Amsterdam kennis te laten maken met het leven en werk van Vincent van Gogh 
en het Van Gogh Museum. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan om 
geschikte venues en contractpartijen te vinden. De Raad van Toezicht voerde 
hierover regelmatig overleg en is zeer verheugd dat de inzet van velen ertoe 
heeft geleid dat er inmiddels verschillende contracten voor 2019 en 2020 zijn 
gesloten. 

- De kantoorvilla aan Museumplein 4 is jarenlang in gebruik geweest als kantoor 
en bibliotheek met bijbehorend boekendepot. Als gevolg van intensief gebruik is 
het gebouw hoognodig aan onderhoud toe. De Raad van Toezicht heeft het 
afgelopen jaar samen de directie nagedacht over de toekomst van deze 
kantoorvilla en ondersteunt het voornemen om het gebouw te gaan gebruiken 
voor horeca en verhuurbare ruimtes, zodat daarmee de druk het Van Gogh 
Museum kan worden verlicht.  

- Verder kreeg de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens en de in 2018 uitgevoerde ICT-audit bijzondere aandacht.    
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Financiën 
Toezicht op de financiën van het Van Gogh Museum en zijn dochtermaatschappijen 
vormt een van de belangrijkste taken van de Raad van Toezicht. Tijdens de 
vergaderingen worden de financiële rapportages, de resultaten, begroting en 
bezoekersaantallen besproken. Zoals ieder jaar heeft de Raad van Toezicht de 
jaarrekening goedgekeurd en heeft daarbij gesproken met de externe accountant. Er 
zijn in 2018 KPI’s geïntroduceerd om de kosten inzichtelijker te maken en beter te 
kunnen beheersen. Ook risicomanagement door middel van een risicomatrix is 
besproken.  
 
Governance 
Het afgelopen jaar verliet Joanne Kellerman de Raad van Toezicht na 8 jaar lid te zijn 
geweest. De Raad van Toezicht is erg dankbaar voor de voortreffelijke wijze waarop zij 
invulling heeft gegeven aan haar toezichthoudende taak. De vacature die is ontstaan 
voor een nieuw lid is gepubliceerd en de Raad van Toezicht heeft zich bij de werving 
laten bijstaan door een extern bureau. Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft de 
Raad van Toezicht Maurine Alma benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht . 
De governance structuur en het eigen functioneren binnen deze structuur is ook dit jaar 
onderwerp van gesprek geweest. De Raad van Toezicht benadrukt dat het van belang 
om kritisch te blijven kijken naar het eigen functioneren. Raad van Toezicht heeft 
besloten om een jaarplanning te introduceren. Verder zal de Raad van Toezicht 
jaarlijks themadagen gaan organiseren, zodat strategische onderwerpen uitgebreider 
aan de orde kunnen komen. Tenslotte woonden leden van de Raad van Toezicht 
vergaderingen van de ondernemingsraad bij. 
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GOVERNANCE CODE CULTUUR   
 
De 9 principes van Governance Code Cultuur 2014 (de Governance Code Cultuur 
2019 is nog niet van toepassing op het jaar 2018) 
 
(1) Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de  
 Governance Code Cultuur 

 De raad van toezicht en de tweehoofdige directie van het Van Gogh 
Museum (VGM) passen de Governance Code Cultuur 2014 (Code) sinds 
2013 toe en maken dit ook kenbaar in het jaarverslag en de jaarrekening.  

 De toepassing van de principes van de Code sluit aan bij de doelstelling, 
aard en omvang van het museum.  

 Op de website van het VGM wordt informatie verstrekt over de wijze waarop 
de Code wordt toegepast.  
 

(2) Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust 

 Het VGM heeft sinds de verzelfstandiging van het museum in 1995 een 
raad van toezicht model en handhaaft dit besturingsmodel bewust. Naar 
buiten toe wordt hiervan steeds melding gemaakt.  

 Het gekozen besturingsmodel en de verhouding tussen directie en de raad 
van toezicht is besproken in 2018 in de vergaderingen van de raad van 
toezicht. In 2019 zal de Raad van Toezicht een themavergadering over dit 
onderwerp organiseren. 

 De Governance Code Cultuur 2019 zal worden geanalyseerd en er zal 
worden bezien of dit moet leiden tot aanpassingen in de regelementen van 
directie en raad van toezicht. De eerder aangekondigde herzien van de 
reglementen is om die reden aangehouden en zal plaatsvinden in 2019. 
 

(3) Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in-en extern 
duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze. 

 De directie stelt bij al haar besluiten het belang van het VGM voorop 
opereert en weegt daarbij steeds de belangen van de stakeholders van het 
VGM mee. De directie ziet erop toe dat relevante wet- en regelgeving 
steeds worden nageleefd.  

 Het VGM kent een systeem voor risicobeheersing en controle. Het 
jaarverslag bericht over de toepassing hiervan. De directie is 
verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico’s. 

 In 2014 is er een directiereglement opgesteld en goedgekeurd door de raad 
van toezicht.  

 Daarin is vastgelegd dat de directieleden minimaal een maal per week 
vergaderen. De directie vergadert eens in de twee weken met het 
managementteam. De besluiten van het managementteam worden 
vastgelegd in de notulen en gepubliceerd op het intranet. De directie is 
verantwoordelijk voor de strategische documenten. 

 In de statuten en het directiereglement is vastgelegd welke besluiten er 
goedkeuring behoeven van de raad van toezicht. Deze besluiten worden 
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vastgelegd in de notulen. De directie geeft gevraagd, ongevraagd, en tijdig 
alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren van de raad 
van toezicht.  

 Strategische documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad 
van toezicht. In maart 2018 is het Strategisch Plan 2018-2020 gepubliceerd 
op de website. 

 De directie vergadert minimaal vier keer per jaar met de ondernemingsraad. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met de 
ondernemingsraad en de stakeholders.  

 Medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen, kunnen deze 
zonder risico voor hun positie melden bij een vertrouwenspersoon. Als 
medewerkers onregelmatigheden te melden hebben die de directie zelf 
betreffen dan doen zij dat melden aan de voorzitter van de raad van 
toezicht.  

 Op de website van het museum worden de organisatiestructuur, 
samenstelling directie en management, samenstelling raad van toezicht, 
ANBI status, Strategisch Plan, jaarrekening en jaarverslagen gepubliceerd. 

 
(4) De raad van toezicht stelt rechtpositie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig 

vast en is hierover zo open mogelijk. 

 De bezoldiging van beide directeuren wordt vastgesteld door de raad van 
toezicht en is conform de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens. 
Beide directieleden hebben een contract voor onbepaalde tijd.  

 De hoogte van de bezoldiging van de directie en de duur van de contracten 
worden gemeld in de jaarrekening.  

 
(5) De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en 

handelt daarnaar. 

 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het 
culturele, 
economische en maatschappelijke belang van het VGM en weegt daarbij de 
belangen af van degenen die bij het VGM zijn betrokken.  

 In 2014 is er een reglement voor de raad van toezicht opgesteld en deze is 
goedgekeurd door de raad van toezicht.  

 Een verslag van de activiteiten van de raad van toezicht maakt deel uit van 
de jaarrekening van het VGM. 

 De directie vergadert minimaal vier keer per jaar met de raad van toezicht. 
De financiële commissie, de audit committee, komt voor iedere 
raadsvergadering bijeen. Tijdens de vergaderingen zijn – onder meer - 
algemeen beleid, realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer en 
financieel beleid aan de orde gekomen. De raad van toezicht houdt op 
actieve en stimulerende wijze toezicht op het beleid van de directie en op de 
algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden 
instellingen.  

 Een lid van de raad van toezicht woont de vergaderingen met de 
ondernemingsraad bij.  
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 De voorzitter van de raad van toezicht heeft met beide directieleden een 
maal per jaar een planningsgesprek, een ‘midterm’ gesprek en een 
beoordelingsgesprek.  

 De directieleden hebben naast de plenaire vergaderingen contact met de 
individuele leden van de raad van toezicht die hen in voorkomende gevallen 
gevraagd en ongevraagd adviseren. 

 
(6) De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt 

deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

 De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, statutair zijn zeven leden 
toegestaan. De zittingstermijn voor de leden is tweemaal een periode van 
vier jaar.  

 De raad van toezicht streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, 
nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van 
de raad om zo de deskundigheid en diversiteit van bestuur en toezicht in de 
samenstelling van de raad van toezicht te waarborgen. Elk lid kan het beleid 
en de risico’s op hooflijnen beoordelen en heeft daarnaast enkele specifieke 
deskundigheden en/of netwerken. Uitgangspunt is altijd ‘waar het museum 
behoefte aan heeft’. 

 Het schema van benoemingen van de leden wordt iedere raadsvergadering 
bij de stukken gevoegd.  

 Herbenoeming vindt plaats na overweging gelet op actuele omstandigheden 
en op de profielschets.  

 Bij iedere nieuwe benoeming wordt de profielschets van de raad van 
toezicht besproken. De profielschets en samenstelling van de raad van 
toezicht is ook te vinden op de website van het museum. Vacatures in de 
raad van toezicht worden openbaar gemaakt.  

 In 2018 is Maurine Alma toegetreden als lid van de raad van toezicht. De 
vacature is openbaar bekend gemaakt. 

 Alle leden van de raad van toezicht krijgen na hun benoeming een 
introductieprogramma aangeboden.  

 Eind 2018 bestond de raad van toezicht uit vijf leden.  

 Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht in welk opzicht de leden behoefte 
hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis. 

 Er vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats in de raad van toezicht. In 2019 zal 
een uitvoerige zelfevaluatie plaatsvinden. 
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(7) De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt 
verwacht en welke eventuele vergoeding hiervoor geldt. 

 Ieder lid van de raad van toezicht wordt geacht voldoende tijd te hebben 
voor de vervulling van zijn functie.  

 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze eventuele vergoedingen 
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.  

 De voorzitter bereidt met de secretaris van de raad van toezicht de agenda 
voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor juiste informatievoorziening en voor 
een zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het functioneren van de raad 
van toezicht. De voorzitter is namens de raad van toezicht het voornaamste 
aanspreekpunt van de directie. Ook speelt de raad in geval van calamiteiten 
een actieve rol in het informeren van stakeholders en ziet erop toe dat de 
contacten tussen de raad van toezicht en de directie naar behoren verlopen.   

 Het VGM draagt zorg voor ondersteuning voor de raad van toezicht, dit 
gebeurt door de directiesecretaris van het VGM.  

 De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het bestuur 
van de organisatie.  

 
(8) Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van 

belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hierop toe. 

 De raad van toezicht vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn leden. 
Ieder lid van de raad van toezicht draagt onafhankelijk en kritisch bij aan de 
besluitvorming.  

 De raad van toezicht is verantwoordelijk over hoe de instelling met 
tegenstrijdige belangen omgaat.  

 De statuten en het reglement van de raad van toezicht hebben een regeling 
omtrent tegenstrijdig belang waarin de principes van de Code zijn 
vastgelegd.  

 De beide directeuren aanvaarden niet zonder méér nevenfuncties als deze 
de belangen van de organisatie zouden kunnen raken. 

 Het jaarverslag en de website van het museum vermelden de nevenfuncties 
van de directieleden en de leden van raad van toezicht.  
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(9) Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door 
sluitende interne procedures en externe controle.    

 De directie en het hoofd kwaliteit & business control zijn verantwoordelijk 
voor het opstellen van de jaarrekening, begroting en maandelijkse financiële 
rapportages. Risicomanagement en de kwaliteit van interne beheersing zijn 
integraal onderdeel van de verantwoordelijkheden van de directie. De audit 
committee van de raad van toezicht, ziet toe dat de financiële besturing en 
de kwaliteit van de beheersorganisatie aansluiten bij hetgeen van een 
leidende culturele instelling als het VGM verwacht mag worden.  

 Na voorbespreking in de audit committee worden alle relevante aspecten 
plenair in de raadsvergadering besproken en zo nodig goedgekeurd. De 
raad van toezicht ziet toe op de naleving van de relevante regels. 

 Met de accountant worden de jaarrekening en andere financiële aspecten 
besproken. Tenminste een keer per jaar in bijzijn van de raad van toezicht. 
Bevindingen van de externe accountant worden besproken, er wordt op 
toegezien dat accountantsrapportages door de directie worden 
becommentarieerd en waar nodig dat er een vervolgactie plaatsvindt. Deze 
worden vastgelegd in de managementrapportage waarbij de directie 
commentaar levert op de bevindingen.  

 De raad van toezicht heeft in 2014 na advies van de directie Mazars als de 
externe accountant benoemd. Deze benoeming was voor 4 jaar. In 2018 is 
de benoeming Mazars als externe accountant heroverwogen en heeft de 
raad van toezicht besloten om Mazars niet her te benoemen. Na een 
zorgvuldige afweging heeft de raad van toezicht KMPG benoemd als 
externe accountant.  

 De raad van toezicht stelt de beloning van de accountant vast. 

 Jaarlijks rapporteert de directie aan de raad van toezicht over de relatie met 
de externe accountant en eventuele ontwikkelingen daarin. Mede op grond 
hiervan besluit de raad van toezicht over voortzetting van de relatie met de 
externe accountant.  

 De externe accountant krijgt geen opdrachten vanuit de organisatie die zijn 
onafhankelijke controle in gevaar zouden kunnen brengen.  
 

 
Raad van Toezicht Van Gogh Museum, maart 2019 
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Jaarrekening 
 

— Geconsolideerde jaarrekening 

— Enkelvoudige jaarrekening 
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Geconsolideerde jaarrekening 
 

— Geconsolideerde balans 

— Geconsolideerde staat van baten en lasten 

— Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

— Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 

 

 
 
 
 
De toelichtingen op pagina 32 tot en met 81 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.  
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018 

De toelichtingen op pagina 32 tot en met 81 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde 
jaarrekening 2018 

Algemeen 

Verslaggevende entiteit en relatie met moedermaatschappij(en) 

Stichting Van Gogh Museum, (‘de stichting’), gevestigd te Gabriel Metsustraat 8, 
Amsterdam, is een stichting en is ingeschreven in het handelsregister in Amsterdam 
onder nummer 41213987.  

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de stichting enkelvoudig als 
de geconsolideerde maatschappijen van de stichting.  

Stichting Van Gogh Museum houdt zich bezig met de exploitatie van een museum.  

Van Gogh Museum Global B.V. houdt zich bezig met holding activiteiten. Van Gogh 
Museum Enterprises B.V. houdt zich bezig met de verkoop van merchandise en 
licenties en Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. houdt zich bezig met reizende 
tentoonstellingen. PP10 B.V. is een joint venture vennootschap met het Rijksmuseum 
waarin de meldkameractiviteiten van beide musea gezamenlijk worden uitgevoerd. 

De activiteiten van de stichting en Van Gogh Museum Enterprises B.V. vinden plaats in 
Nederland. De activiteiten van Meet Van Gogh Experience B.V. vinden plaats in zowel 
Nederland als in andere landen in de wereld. 

Beheersovereenkomst Erfgoedwet 
 
De Algemeen directeur kan op basis van een volmacht, gedateerd 15 juni 2015 
namens de Staat schenkingen en legaten aanvaarden en andere verwervingen voor de 
Staat verrichten voor zover die worden gesteund door Fondsen of anderen en deze 
vallen binnen het collectieplan en de financiële ruimte van het VGM. 

Verslaggevingsperiode  

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december 2018. 

Toegepaste standaarden  

De geconsolideerde jaarrekening van de stichting is opgesteld in overeenstemming 
met de verslaggevingseisen zoals vastgesteld in het "Handboek verantwoording 
Cultuursubsidies 2017-2020" van het Ministerie van OC&W, waaronder de wettelijke 
bepalingen van titel 9 Boek 2 BW en RJ 640 van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 
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De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen.  

Continuïteit  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  

Algemeen 

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders 
vermeld in de verdere grondslagen. 

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een 
kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.  

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de 
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan 
voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de 
balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als 
een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met 
betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin 
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 
een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de 
economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk 
zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet 
te verwachten is dat zij zich zullen voordoen.  

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een 
derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 
de staat van baten en lasten opgenomen, rekening houdend met eventuele 
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.  

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit 
vermeld.  
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Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering 
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief 
of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering 
van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met 
betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.  

Presentatie- en functionele valuta 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van 
de stichting. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het 
meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en 
veronderstellingen: 

- Beoordeling van de mate van incourantheid van de voorraden en de effecten 
daarvan op de verwachte opbrengstwaarde, de te maken kosten en 
dientengevolge de waardering van de voorraden. De mate van incourantheid 
wordt beoordeeld op basis van de ouderdom van de voorraden en 
ervaringscijfers inzake verkoop van deze voorraden, waarbij een bandbreedte 
wordt gehanteerd ten aanzien van de verwachte opbrengstwaarde en te 
maken kosten. 

- Voorzieningen voor dubieuze debiteuren 
- Voorzieningen incourantheid voorraden  
- Voorzieningen voor groot onderhoud 
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Grondslagen voor consolidatie  

Consolidatiekring 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de stichting en 
haar dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan 
wel waarover de centrale leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen 
waarin de onderneming (en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen) meer dan 
de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, of meer dan 
de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan. 
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een 
meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële 
stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor de 
onderneming meer of minder invloed verschaffen. 

Belangen die uitsluitend worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet 
geconsolideerd indien bij verwerving al het voornemen bestaat om het belang af te 
stoten, de verkoop binnen een jaar waarschijnlijk is en op overnamedatum (of binnen 
een korte periode daarna) aan andere indicatoren wordt voldaan [deze kort 
opsommen]. Deze belangen worden opgenomen onder de vlottende activa, onder 
effecten ('slechts aangehouden om te vervreemden'). 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip 
waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen 
worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. 

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen 
naar noot 37 ‘Financiële vaste activa’. 

Consolidatiemethode 

De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, 
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op 
onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de 
resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er 
geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Bij een transactie waarbij de 
rechtspersoon een niet-100%-belang heeft in de verkopende groepsmaatschappij, 
wordt de eliminatie uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het 
minderheidsbelang op basis van het aandeel van de minderheid in de verkopende 
groepsmaatschappij.  

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het 
minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht binnen het 
groepsvermogen.  
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Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s 

Transacties in vreemde valuta’s 

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
in de functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de 
datum van de transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta’s.  

In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden op 
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende 
wisselkoersen. Valutakoersverschillen die voortkomen uit de afwikkeling van monetaire 
posten, dan wel voortkomen uit de omrekening van monetaire posten in vreemde 
valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten in de periode dat zij zich 
voordoen. Uitgezonderd hiervan zijn koersverschillen op monetaire posten die deel 
uitmaken van bedrijfsuitoefening in het buitenland (zie hierna). 

Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs 
worden opgenomen, worden naar de functionele valuta omgerekend tegen de 
geldende wisselkoersen op de transactiedatum.  

Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen actuele waarde worden 
opgenomen, worden naar de functionele valuta omgerekend tegen de wisselkoersen 
op het moment waarop de actuele waarde wordt bepaald. De bij omrekening 
optredende valutakoersverschillen worden als onderdeel van de 
herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en 
overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen 
posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten 
opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), 
gekochte leningen en investering in aandelen, verstrekte leningen en overige 
vorderingen en overige financiële verplichtingen en derivaten. 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het 
moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument 
ontstaan.  

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn 
overgedragen.  

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) 
worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de 
economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis 
van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief, 
financiële verplichting of als eigen vermogen. In financiële en niet-financiële contracten 
kunnen afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de definitie van derivaten. Een 
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dergelijke afspraak wordt afgescheiden van het basiscontract en als derivaat verwerkt 
als zijn economische kenmerken en risico’s niet nauw verbonden zijn met de 
economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, een afzonderlijk instrument 
met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat, en het 
samengestelde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. 

Van het basiscontract gescheiden derivaten worden, in overeenstemming met de 
waarderingsgrondlagen voor derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt 
toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële waarde. In contracten besloten 
financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, 
waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname 
worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering 
worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 
de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste 
waardering direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.  

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd. 

Handelsportefeuille  

Indien de onderneming financiële instrumenten heeft verworven of is aangegaan met 
het doel het instrument op korte termijn te verkopen, maken deze deel uit van de 
handelsportefeuille en worden deze na eerste opname gewaardeerd tegen reële 
waarde met directe verwerking van waard wijzigingen in de staat van baten en lasten. 
Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie handelsportefeuille 
behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.  

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd 
met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele 
bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de staat van baten en lasten 
verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte 
leningen en overige vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum. 

Investeringen in eigenvermogensinstrumenten met beursnotering 

De beleggingen van de onderneming in aandelen worden, voor zover deze aandelen 
beursgenoteerd zijn, na de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. 
Veranderingen in de reële waarde worden, voor zover het resultaat van de individuele 
belegging cumulatief positief is, tot het moment van realisatie rechtstreeks in het eigen 
vermogen verwerkt onder aftrek van een voorziening voor latente belastingen. 
Wanneer de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen, wordt de in het 
eigen vermogen opgenomen cumulatieve waardeverandering overgeboekt naar de 
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staat van baten en lasten. In geval van een cumulatieve waardevermindering tot onder 
de kostprijs wordt de waardevermindering in de staat van baten en lasten verantwoord. 
Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie investeringen in 
eigenvermogensinstrumenten met beursnotering behoren, worden verantwoord op de 
transactiedatum. 

Investeringen in eigenvermogensinstrumenten zonder beursnotering 

Beleggingen in aandelen zonder beursnotering worden na eerste opname tegen 
kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd. Aan- en verkopen van financiële activa 
die tot de categorie investeringen in eigenvermogensinstrumenten zonder 
beursnotering behoren, worden verantwoord op de transactiedatum. 

Dividenden worden in de staat van baten en lastenverantwoord op het moment dat 
deze betaalbaar zijn gesteld. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na 
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de staat van baten en 
lasten verwerkt. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 
worden opgenomen onder kortlopende schulden. 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde 
wijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere 
marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft 
ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere 
waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname 
van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op 
de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare 
schatting kan worden gemaakt. 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere 
waardevermindering omvatten financiële problemen van de rechtspersoon of de 
schuldenaar die het instrument heeft uitgegeven, contractbreuk zoals het niet nakomen 
van betalingsverplichtingen en/of achterstallige betalingen met betrekking tot rente of 
aflossingen, herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag onder 
voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen 
dat een debiteur of emittent failliet zal gaan of waarschijnlijk tot een financiële 
reorganisatie zal overgaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald 
effect. Daarnaast worden subjectieve indicatoren samen met objectieve aanwijzingen 
voor bijzondere waardevermindering overwogen. Voorbeelden hiervan zijn het 
wegvallen van actieve markten in het geval van financiële activa met een 
beursnotering, een verlaging van de kredietwaardigheid van de andere partij zijnde  
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de rechtspersoon of schuldenaar van het uitgegeven instrument of een daling van de 
reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde 
kostprijs. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen 
die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden 
zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking 
genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld 
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van 
afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn 
gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke 
vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere 
waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met 
vergelijkbare risicokenmerken. 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting 
historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van 
betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de 
hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als het management 
van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat 
het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan 
historische trends suggereren. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen 
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt bepaald als het verschil 
tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige 
kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de staat van baten en 
lasten. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft 
verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve 
rente van het actief.  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de 
beleggingen in effecten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking 
van waarde wijzigingen in het eigen vermogen, worden direct ten laste van de staat 
van baten en lasten. 

Handels- en huurdebiteuren die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 
bijzondere waardevermindering worden collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn 
aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met 
vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve 
waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends met betrekking tot de 
waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen en de stijging van 
het aantal betalingsachterstanden van meer dan xx dagen in de portefeuille. De 
uitkomsten worden bijgesteld als de ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige 
economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de 
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends 
suggereren. 

De boekwaarde van vorderingen wordt verminderd met de voorziening voor dubieuze 
debiteuren. Vorderingen die niet incasseerbaar zijn worden afgeboekt van de 
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voorziening. Andere toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening worden in de 
staat van baten en lastenverantwoord. 

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere 
waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met 
een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere 
waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal 
de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Saldering van financiële instrumenten 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de 
onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief 
en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige 
voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. 

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit 
de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee 
samenhangende verplichting niet gesaldeerd. 

Immateriële vaste activa  

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is 
dat de toekomstige voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de 
onderneming en de kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen.  

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast 
actief worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het 
waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte 
toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief 
op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de staat 
van baten en lasten. 

De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van bijzondere waarde-
verminderingen zijn opgenomen onder het hoofd Bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa. 

Merkenrecht Van Gogh 

Dit betreft de activering van kosten van deponering voor het merkenrecht Van Gogh in 
verschillende landen. Deze kosten worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Het 
merkenrecht heeft onder meer betrekking op het exclusieve verkooprecht van 
producten en licenties namens Stichting Van Gogh Museum.  
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De geactiveerde bedragen worden volgens de lineaire methode afgeschreven 
gedurende een periode van 5 jaar. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de 
onderneming en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste 
bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk 
voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen 
beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 
vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte 
kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de 
vervaardiging van de activa.  

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt 
op grond van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het 
actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.  

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair 
actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële 
waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische 
omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven 
actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.  

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met 
de eventuele restwaarde van de individuele activa. Op bedrijfsterreinen, materiële 
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt 
niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor 
het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

— Bedrijfsgebouwen : 10% 

— Bedrijfsinstallaties  :         10% - 20% 

— Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20% 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object 
verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het 
object. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, 
installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het 
hoofd Voorzieningen. 
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De materiële vaste activa waarvan de stichting en haar groepsmaatschappijen op 
grond van een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden 
geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 
als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat 
gebracht. 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 
opbrengstwaarde. 

Financiële vaste activa  

Deelnemingen met invloed van betekenis 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan 
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op 
basis van de nettovermogenswaarde Indien waardering tegen nettovermogenswaarde 
niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden 
verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. 
Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de onderneming invloed 
van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van 
feitelijke omstandigheden en contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële 
stemrechten) in aanmerking genomen.  

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van 
de stichting gehanteerd. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil 
gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook langlopende vorderingen op de 
deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de 
netto-investering. Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije 
toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. 

Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en 
voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer 
de onderneming echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een 
deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) 
in staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter 
grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de 
deelneming.  

Deelnemingen zonder invloed van betekenis 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is 
van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele 
lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief 
overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele 
waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en 
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volledig in de geconsolideerde staat van baten en lasten verwerkt, tenzij de winst op de 
overdracht in wezen niet is gerealiseerd. 

Overige financiële vaste activa 

Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de 
effecten gerubriceerd.  

Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel gewaardeerd tegen 
de reële waarde, vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens 
worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder 
het hoofd Financiële instrumenten.  

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. 
Dividenden van deelnemingen die worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, worden 
verantwoord als opbrengst uit deelnemingen (onder de financiële baten). 

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-
beursgenoteerd) die niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden 
aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of 
er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere 
waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) 
hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies 
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom 
genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 
toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies 
wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun 
boekwaarden. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in 
eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als 
een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende 
actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat. 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt 
alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het 
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste 
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bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief 
(of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare 
waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) 
als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of 
kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet teruggenomen in 
een volgende periode. 

In afwijking van datgene wat hiervoor is gesteld, wordt op iedere balansdatum de 
realiseerbare waarde bepaald voor de volgende activa (ongeacht of sprake is van 
aanwijzingen voor een bijzondere waardevermindering):  

— Immateriële vaste activa die nog niet in gebruik zijn genomen; 

— Immateriële vaste activa die worden afgeschreven over een levensduur van meer 
dan 20 jaar (gerekend vanaf het moment van ingebruikname). 

Vervreemding van vaste activa 

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of 
lagere opbrengstwaarde. 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs of lagere 
opbrengstwaarde. Deze wordt jaarlijks bepaald op basis van de inkoopprijs, aangevuld 
met een opslag voor ontwerp- en transportkosten. De opbrengstwaarde is gebaseerd 
op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden maximaal zullen 
opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten. 

Handelskortingen en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de 
inkoop van voorraden worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. 

Voorts wordt indien nodig een voorziening voor incourantheid gevormd. 

Vorderingen en effecten 

De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder 
het hoofd Financiële instrumenten. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide 
middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de 
waardering. 

In vreemde valuta luidende liquide middelen worden per balansdatum in de functionele 
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Verwezen wordt 
verder naar de prijsgrondslagen voor vreemde valuta. 
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Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking 
staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.  

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt 
als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. 
Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen 
vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit 
hoofde van belasting naar de winst. 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt 
als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, 
dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in 
de staat van baten en lasten verantwoord als baten of lasten.  

Aankoopfonds  

Het aankoopfonds betreft de jaarlijkse mutatie van ontvangen en uitgegeven gelden 
met betrekking tot kunstaankopen. Indien er op jaarbasis meer wordt ontvangen dan 
uitgegeven, neemt het aankoopfonds toe, Indien minder wordt ontvangen dan 
uitgegeven, neemt het aankoopfonds af. 

Voorzieningen  

Algemeen 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: 

— een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; 

— waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

— het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 
middelen nodig is. 

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de 
balans opgenomen indien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij 
heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen 
respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in 
evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.  

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te 
wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij 
afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief 
gepresenteerd. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde op basis van de beste 
schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
en verliezen af te wikkelen. 
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Jubileumvoorziening 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is conform RJ 271 volgens de Projected Unit Credit 
Method. 

Voorziening groot onderhoud 

Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud 
aan panden, installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot 
onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De 
uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de 
onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. Indien de 
kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het 
desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt ten 
laste van de staat van baten en lasten. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op 
de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee onderhoudswerkzaamheden naar 
verwachting op basis van een meerjarenonderhoudsplan worden uitgevoerd. 
Onttrekkingen vinden plaats op basis van de werkelijke uitgaven. 

Langlopende schulden 

De van het Ministerie OCW ontvangen investeringssubsidies ten behoeve van de 
aanschaf van materiële vaste activa worden gerubriceerd onder de post 'langlopende 
schulden'. Jaarlijks vindt ten gunste van de exploitatierekening een vrijval plaats met 
een omvang die gelijk is aan de afschrijvingskosten gemoeid met de materiële vaste 
activa die aangeschaft zijn met de betreffende investeringssubsidies. 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde 
boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve 
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en 
verliesrekening als interestlast verwerkt. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio onder aftrek van transactiekosten. Dit is de nominale waarde. 
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Opbrengstverantwoording  

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor 
waardering. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het betreffende 
verslagjaar hebben geleid. 

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in de 
jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de 
jaarrekening. 

De onderdelen van de subsidie, de schenkingen en overige bijdragen die bestemd zijn 
voor het doen van kunstaankopen worden, evenals de kunstaankopen zelf, in de 
exploitatierekening verantwoord. De bedragen verkregen van derden, ten behoeve van 
kunstaankopen die ultimo boekjaar nog niet zijn besteed aan de verwerving van 
kunstaankopen, worden ultimo boekjaar toegevoegd aan het aankoopfonds. Bij 
aankoop van kunstvoorwerpen in latere jaren vallen deze bedragen vrij ten gunste van 
de exploitatie. Deze mutatie in het aankoopfonds wordt separaat verantwoord in de 
exploitatierekening. Het aankoopfonds maakt geen deel uit van het eigen vermogen. 

Netto-omzet  

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde 
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet 
geheven belastingen. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het 
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle 
belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt 
aan dezelfde periode toegerekend. 

Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen 
de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren 
en tegemoetkomingen, handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van 
goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer de belangrijke 
risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de 
verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten of 
eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen 
sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen. 

De overdracht van risico’s en voordelen varieert naargelang de voorwaarden van de 
betreffende verkoopovereenkomst. Voor de verkoop van sommige producten vindt de 
overdracht doorgaans plaats op het moment dat het product aankomt bij de klant; voor 
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sommige internationale leveringen geldt echter het moment dat de goederen bij de 
betreffende vervoerder zijn ingeladen. Voor andere producten geldt de ontvangst door 
de klant als het moment van overdracht. 

Diensten 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet 
tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van 
tegemoetkomingen en kortingen. 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten lasten 
verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin 
de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de 
reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om 
de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. 

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare 
wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de 
kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. 

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de staat van baten en lasten 
als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie 
op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van 
beoordelingen van de verrichte werkzaamheden/ de tot dat moment verrichte 
dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening/ de tot dat 
moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te 
verrichten dienstverlening. 

License fee en royalty’s 

License fee en royalty’s worden betaald voor het gebruik van de activa van een 
onderneming, zoals handelsmerken, patenten, software en muziek. Omzet wordt 
verantwoord als de omvang van de te ontvangen vergoeding betrouwbaar kan worden 
geschat en de inning ervan waarschijnlijk is. 

Royalty opbrengsten wordt verantwoord op het moment dat de rechten van de licenties 
zijn overgedragen. 

Aankopen 

Conform de bepalingen uit het 'Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Musea' 
worden alle transacties inzake de aankoop van kunstwerken verantwoord via de 
exploitatierekening. Het verschil tussen de kosten verbonden met de aanschaf van 
kunstwerken en de hiervoor bestemde (zowel in specifieke als in algemene zin) 
opbrengsten wordt afzonderlijk verantwoord in de exploitatierekening. 
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Personeelsbeloningen 

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en 
lastenverantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor 
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling 
door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 
vennootschap. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en 
bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking 
genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van winstdelingen en 
bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die 
vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de 
verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze 
bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten 
laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd 
(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum 
naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. 

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De 
beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen 
voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe 
te rekenen is aan het individuele schadeverleden van de stichting.  Als geen 
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in de toekomst te 
betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het 
individuele schadeverleden van de rechtspersoon, wordt geen voorziening 
opgenomen. 

Pensioenregelingen 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de 
over die periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor 
zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor 
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor 
zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies. 
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Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een    
bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een 
voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een 
maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande 
dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan 
betrouwbaar kan worden geschat. 

Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken 
die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn 
toegezegd en die voor rekening van de vennootschap komen wordt hiervoor een 
voorziening gevormd. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk 
is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal 
plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. 
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand 
van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de 
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De 
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties/ rendement op staatleningen weer, de risico's 
waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden 
worden hierin niet betrokken. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een 
vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit 
overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien 
en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de 
beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als 
verplichting en als last verwerkt als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk 
heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is 
van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 
reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. 

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 
vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop 
van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die 
worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden 
gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichting af te wikkelen. 
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Leasing 

De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een 
leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het 
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt 
aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren 
als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de 
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt 
plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.  

Financiële lease 

Als de onderneming optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject 
(en de daarmee samenhangende schuld) bij de aanvang van de leaseperiode in de 
balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, 
tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden 
bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste 
rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien 
deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. 
De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het 
leaseobject. 

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder 
het hoofd Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de onder-
neming eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, 
wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de 
gebruiksduur van het object. 

De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de 
uitstaande leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode 
zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke 
rentevoet over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. 
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de 
voorwaarden tot betaling wordt voldaan.  

Operationele lease 

Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het 
leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor 
het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de 
leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake 
operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht, tenzij een andere 
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het 
leaseobject te verkrijgen voordelen. 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar 
gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de 
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opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruit 
ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende 
passiva opgenomen. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke 
kosten 

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en 
soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. 

Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord als rentelast in de periode 
waartoe zij behoren. De toerekening van deze rentelast en de rentevergoeding over de 
lening is de effectieve rente die in de staat van baten en lasten wordt verwerkt. In de 
balans is (per saldo) de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. De nog niet in 
de staat van baten en lasten verwerkte bedragen van het agio en de al in de staat van 
baten en lasten verwerkte aflossingspremies worden verwerkt als verhoging van de 
schuld(en) waarop ze betrekking hebben. De nog niet in de staat van baten en lasten 
verwerkte bedragen van het disagio worden verwerkt als verlaging van de schuld(en) 
waarop ze betrekking hebben. 

De meerkosten verbonden aan het gebruik van meer dan gebruikelijk 
leverancierskrediet worden als rentelast verantwoord. 

Rente op schulden behorende bij een actief waarvoor noodzakelijkerwijs een 
aanmerkelijke hoeveelheid tijd benodigd is om het gebruiksklaar of verkoop klaar te 
maken (kwalificerende activa) wordt in de vervaardigingsprijs van een actief 
opgenomen, indien de aan die actiefpost verbonden toekomstige voordelen naar 
verwachting voldoende groot zullen zijn om de boekwaarde van die post inclusief de 
toegerekende rente te dekken en deze economische voordelen voldoende 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  

De rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over de specifiek voor 
de vervaardiging opgenomen leningen, onder aftrek van eventueel verkregen 
beleggingsopbrengsten met betrekking tot tijdelijke belegging van de opgenomen 
leningen. Voor zover de vervaardiging wordt gefinancierd door leningen die niet 
specifiek aan de vervaardiging van bepaalde activa kunnen worden toegerekend, wordt 
de te activeren rentepost berekend door de gewogen rentevoet van die leningen te 
vermenigvuldigen met de uitgaven voor vervaardiging, rekening houdend met de 
periode van de vervaardiging. Onder het bedrag van de uitgaven voor vervaardiging 
wordt verstaan de voor de vervaardiging toegerekende bedragen, onder aftrek van 
ontvangen termijnbedragen van afnemers en uit hoofde ontvangen overheidssubsidies 
en vergelijkbare faciliteiten inzake de investering in de betreffende actiefpost. Het 
bedrag van de berekende te activeren rente is niet hoger dan de werkelijk over die 
periode verschuldigde rentekosten. 

Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te activeren kosten van het 
kwalificerende actief uitstijgt boven de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verwerkt. 
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Belastingen  

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winst-
belastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de staat van baten en 
lasten opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die 
rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in 
het eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames. 

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting 
te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand 
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel 
al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren 
verschuldigde belasting. 

Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële 
verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke 
verschillen. 

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtin-
gen getroffen. 

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie 
en nog niet gebruikte fiscale verrekening mogelijkheden wordt een latente belasting-
vordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 
toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk 
compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien 
en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-
zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures wordt een latente belasting-
verplichting opgenomen tenzij de onderneming in staat is het tijdstip van afloop van het 
tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de 
voorzienbare toekomst niet zal aflopen. 

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse 
niet-zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures wordt een latente 
belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het 
tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar 
zal zijn ter compensatie van het tijdelijk verschil. 

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen 
wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de vennootschap op balansdatum 
voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, 
schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Fiscale eenheid 

De dochterondernemingen Van Gogh Museum Global B.V., Van Gogh Enterprises B.V. 
en Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. maken deel uit van een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting. Het hoofd van de fiscale eenheid is Van Gogh 
Museum Global B.V.  
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De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat 
deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige 
verschuldigd zou zijn, rekening houdend met de toerekening van de voordelen van de 
fiscale eenheid aan de verschillende maatschappijen.  

De verantwoorde latente belastingen zijn latente vorderingen of latente verplichtingen 
aan het hoofd van de fiscale eenheid. 

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen  

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het 
aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van 
de grondslagen van de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa 
en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-
geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor 
zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of 
afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van 
afstoting verwerkt in het resultaat van de groep. 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder 
beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de 
transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.  

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gewogen 
gemiddelde koers van de verslagperiode/de koers op de datum dat de transacties 
hebben plaatsgevonden. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in 
het kasstroomoverzicht getoond.  

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. 
De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn van de 
aankoopprijs in aftrek gebracht.  

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt 
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele 
activiteiten. 

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële 
waarde-hedges of kasstroom-hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de 
kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij 
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hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het 
instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.  

Verbonden partijen 

Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van 
het inzicht toegelicht.  

Bepaling reële waarde  

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan 
worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 

— De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan 
de hand van de biedprijs.  

— De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald 
door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die 
gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd 
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 

— De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald 
door het contant maken van de kasstromen aan de hand van de (Eonia) 
swapcurve, omdat door de uitwisseling het krediet- en liquiditeitsrisico wordt 
gemitigeerd. 

— De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral wordt uitgewisseld, wordt 
bepaald door het contant maken van de kasstromen aan de hand van de relevante 
swapcurve vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt 
in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen 
van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, 
worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 
jaarrekening. 
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1 Immateriële vaste activa  

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven: 

 

 

De boekwaarde van het Merkrecht Van Gogh per 31 december 2018 benadert de reële 
waarde.  

Dit betreft geactiveerde deponeringskosten van het Van Gogh merkenrecht in het 
buitenland. De economische levensduur van de geactiveerde deponeringskosten wordt 
geschat op 5 jaar. 

De actuele kosten die geactiveerd zijn, zullen gedurende 2019 volledig afgeschreven 
worden 
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2 Materiële vaste activa 

 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

 

 

De boekwaarde van de materiele vaste activa is per 31 december 2018 benadert de 
reële waarde. 
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3 Financiële vaste activa  

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:  

 

De boekwaarde van de financiële vaste activa per 31 december 2018 benadert de 
reële waarde. 
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Deelnemingen 

Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. heeft een negatieve nettovermogenswaarde 
en wordt op nihil gewaardeerd. Er is voor deze deelneming geen voorziening 
opgenomen, omdat de stichting niet geheel of ten dele garant staat voor de schulden 
van de deelneming en ook niet de feitelijke verplichting heeft de deelneming in staat te 
stellen tot betaling van haar schulden. Het aandeel dat de dochteronderneming van de 
Stichting, VGM Global B.V., heeft in de negatieve nettovermogenswaarde in Meet 
Vincent Van Gogh Experience B.V. bedraagt EUR 6.557.367 (2017: EUR 6.168.110). 

De deelneming in PP10 B.V. classificeert als joint venture op grond van de 
samenwerkingsovereenkomst die de stichting heeft gesloten met de andere 
aandeelhouder van PP10 B.V. In deze joint venture is de stichting gerechtigd tot 50% 
van de winsten.  

De groep heeft de volgende kapitaalbelangen:  

 

Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst 
kapitaal 

   

Van Gogh Museum Global B.V. Amsterdam 100% 

 PP10 B.V.  Amsterdam 50% 

   

Overige effecten 

De effecten betreffen aandelen, liquiditeiten en obligaties. De obligaties hebben een 
gemiddelde looptijd van 1 tot 7 jaar. De beleggingen zijn overeenkomstig de 
voorwaarden uit het beleggingsstatuut.  

Latente belastingvorderingen 

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare 
voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare tijdelijke verschillen. Van deze 
vorderingen is een bedrag van EUR 175.500 naar verwachting verrekenbaar binnen 1 
1 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document waarop ons KPMG rapport 1462664 19X00163493DHG d.d. 28 maart 2019 (mede) betrekking heeft



 

 60 
 

 

Stichting Van Gogh Museum 

Jaarstukken 2018 

 

018 
 

 

4 Voorraden  
 

Handelsgoederen  

 

 

De voorraad Museum Editions ter grootte van EUR 1.732.490 is 100% voorzien. Het 
restant bedrag van EUR 67.627 (2017: EUR 140.153) bestaat uit voorziening voor 
overige voorraden. 

5 Vorderingen  

 

Alle vorderingen hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar. 

De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven 
het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen 
voor oninbaarheid zijn gevormd.  
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Vorderingen op handelsdebiteuren 

 

Belastingen 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 
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6 Liquide middelen 

 

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

7 Groepsvermogen 

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het 
eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening op pagina 90 van dit rapport. 

 

8 Aankoopfonds 
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9 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:  

 

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening groot onderhoud houdt verband met toekomstig groot onderhoud aan 
de panden en installaties, en is nagenoeg geheel langlopend. Voor het meerjarig 
onderhoudsplan (MJOP) gelden de navolgende uitgangspunten:  

Voor de museumgebouwen aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam geldt dat het 
MJOP is vastgelegd in Condor in samenwerking met onze onderhoudspartner Strukton 
Worksphere B.V. te Amsterdam. De MJOP is gebaseerd op een periode van 10 jaar. In 
het MJOP is een opslag meegenomen van 30% voor onvoorziene risico’s en voor 
staartkosten en voor het feit dat veel werkzaamheden buiten sluitingstijd zullen moeten 
worden uitgevoerd. Het MJOP is niet contant gemaakt. De voorzieningen hebben een 
overwegend langlopend karakter. 

Jubileumvoorziening 

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van 
de duur van het dienstverband, en is grotendeels langlopend.    

10 Langlopende schulden 

 

Alle langlopende schulden luiden in euro’s.  
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De langlopende schulden per 31 december 2018 kunnen als volgt nader worden 
toegelicht:  

 

Schulden aan kredietinstellingen 

Deze post betreft opgenomen leningen bij de Rabobank. Het verloop van de post luidt 
als volgt: 

 

Deze lening ter grootte van EUR 2.000.000, is verstrekt ter financiering van de 
verbouwing van het pand aan de Gabriel Metsustraat 8. Aflossing vindt plaats over een 
periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3.35% vast tot en met 2020. De 
maandelijkse aflossing bedraagt EUR 33.000. Er is een pandrecht gevestigd op alle 
huidige en toekomstige inventaris van Stichting Van Gogh Museum. 
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Deze lening is verstrekt aan de Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. ter 
financiering van investeringen. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaren. Het 
rentepercentage bedraagt 5.2%.  

De aflossing per kwartaal bedraagt EUR 150.000. Voor 2018 waren de aflossingen 
voor het 1e halfjaar uitgesteld.  

Ten behoeve van deze lening is een pandrecht gevestigd aan de Rabobank op de 
inventaris, voorraden, vorderingen en IP-rechten van Meet Vincent Van Gogh 
Experience B.V.  

Overige langlopende schulden 

 

Dit betreft een door World of Delights Investment B.V. aan Meet Vincent Van Gogh 
Experience B.V. verstrekte lening voor een totaalbedrag van EUR 1.600.000. In 2017 
is een bedrag van EUR 250.000 kwijtgescholden. Dit is een achtergestelde lening 
waarbij geen zekerheden zijn verstrekt. De looptijd van deze lening is 10 jaar en het 
initiële rentepercentage bedroeg 5%, vanaf 2019 en daarna bedraagt de aflossing 10% 
van de hoofdsom. 

Door tegenvallende liquiditeitsontwikkelingen van Meet Vincent Van Gogh Experience 
B.V. hebben de overeengekomen aflossingen voor het boekjaar 2018 niet plaats 
gevonden. 
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Investeringssubsidie verbouwing GM8 

 

Dit betreft de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf voor de verbouwing van het pand 
aan de Gabriel Metsustraat 8. Deze bijdrage valt vrij ten gunste van de afschrijvingen 
gedurende een periode van 15 jaren.  

Investeringssubsidie erfgoedwetgelden 

 

 

11 Kortlopende schulden  
 

 

De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderd de reële waarde daarvan, 
gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten.  

Schulden aan kredietinstellingen 

Verwezen wordt naar de toelichting op de gelijknamige post onder de langlopende 
schulden. 
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Te betalen overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

Overlopende passiva 

 

Overige  
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

Meerjarige financiële verplichtingen  

Inzake subsidie  

Voor de Cultuurnotaperiode 2017 tot en met 2020 is door het ministerie van OCW aan 
Stichting Van Gogh Museum een jaarlijkse BIS-subsidie toegekend ad EUR 1.396.190 
voor een periode van vier jaar en uit de subsidie Erfgoedwet ten behoeve van 
Huisvesting ad EUR 6.320.873 en voor Collectiebeheer ad EUR 600.000 voor een 
periode van één jaar. Deze bedragen zijn exclusief indexaties. De subsidies uit de 
Erfgoedwet dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.  

Inzake huur  

Voor de panden die gehuurd worden van het Rijksvastgoedbedrijf zijn huurcontracten 
afgesloten tot en met 31 december 2021. 

Voor het pand aan Gabriel Metsustraat 8 te Amsterdam is een huurovereenkomst 
aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2021. De huurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 47.738. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Voor het pand aan de Museumplein 6 te Amsterdam is een huurovereenkomst 
aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2021. De huurprijs hiervoor bedraagt op jaarbasis EUR 1.020.530. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 
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Voor het pand aan de Laan van Meerdervoort 7F te Den haag is een 
huurovereenkomst aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 1 januari 
2017 tot en met 31 december 2021. De huurprijs hiervoor bedraagt op jaarbasis     
EUR 109.863. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Er is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een loods in Diemen. De 
overeenkomst heeft een looptijd tot en met 30 September 2028. De huur bedraagt 
EUR 134.375 per jaar. Als onderdeel van de huur van de loods in Diemen worden 
stellingen gehuurd. De huurovereenkomst voor de stellingen loopt tot en met 30 
september 2028 en de huur bedraagt EUR 895 per maand. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd 

 

 

Er is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een opslagruimte met 
kantoor aan de Nieuwemeerdijk 426 te Badhoevedorp. Per 31 januari 2016 is de 
initiële looptijd van het contract afgelopen en is daarna verlengd met vijf jaar tot en met 
31 januari 2021. De jaarlijkse huurprijs hiervoor bedraagt EUR 139.000 en de 
servicekosten bedragen op jaarbasis EUR 1.800.  

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 
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Rabobank  

Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. heeft een lening verkregen van de Rabobank 
ter financiering van investeringen. Ten behoeve van deze lening is een pandrecht 
gevestigd aan de Rabobank op de inventaris, voorraden, vorderingen en IP-rechten 
van Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. Tevens is een lening verstrekt aan 
Stichting Van Gogh Museum voor de verbouwing van het kantoorpand aan de Gabriel 
Metsustraat 8 te Amsterdam. Hierbij is pandrecht verstrekt op de inventaris van de 
Stichting Van Gogh Museum.  

Leasing   

Per 17 december 2013 is een leasecontract met Canon afgesloten met betrekking tot 
de kopieermachines. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en is verlengd met 12 
maanden. Het maandbedrag is EUR 11.859. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Operational lease 

Er is een operational leaseovereenkomst voor een bestelbus waarvan de looptijd 
langer is dan 1 jaar en korter dan 5 jaar. Het totaalbedrag van dit bedrag op jaarbasis 
bedraagt EUR 11.668. 

De operationele leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 
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In april 2018 is een leaseovereenkomst aangegaan voor een persoonsauto voor de 
duur van 60 maanden. De leasekosten op jaarbasis bedragen EUR 15.505. 

De operationele leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Fiscale eenheid   

Vanaf 5 mei 2017 is er sprake van een fiscale eenheid voor de   
vennootschapsbelasting tussen Van Gogh Museum Global B.V. (hoofd van de fiscale 
eenheid) en dochtermaatschappijen Van Gogh Museum Enterprises B.V. en Meet 
Vincent Van Gogh Experience B.V.     

Samenwerkingsverband 

Op 1 augustus 2009 is de Stichting een overeenkomst aangegaan met PP10 B.V. voor 
onbepaalde tijd. Doel van deze overeenkomst is samenwerking in een 
gemeenschappelijk project genaamd “Project Samenwerkende Meldkamers” en is erop 
gericht de beveiliging van de Musea te optimaliseren en verder te professionaliseren. 
Overeengekomen is dat PP10 B.V. beveiligingsdiensten zal verrichten ten behoeve 
van het Van Gogh Museum en het Van Gogh Museum is PP10 B.V. hiervoor een 
jaarlijkse vergoeding verschuldigd ad. EUR 1.100.000 exclusief BTW. 
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12 Directe opbrengsten  

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar opbrengstencategorieën: 

 

13 Indirecte opbrengsten  

 

De indirecte opbrengsten betreft de huuropbrengsten van VGM ad EUR 453.291 en 
overige opbrengsten van VGME B.V. ad EUR 16.177.061 en PP10 B.V.                       
ad EUR 1.761.124. 

14 Overige subsidies en bijdragen 

 

15 Subsidies OCW 
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16 Lonen en salarissen 

 

Salarissen en inhuur 

 

Overige personeelslasten 
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Specificatie personeelslasten 

 

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep, 
omgerekend naar volledige mensjaren 297 (2017: 280). Alle personen zijn werkzaam 
in Nederland.  

Onderstaand een overzicht van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met 
een bezoldiging van EUR 1.700 of minder: 

 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen  

 

WNT-verantwoording 2018 Stichting Van Gogh Museum 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De 
WNT is van toepassing op Stichting Van Gogh Museum. Het voor Stichting Van Gogh 
Museum toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2018 is gesteld op EUR 189.000. Dit 
betreft het algemeen bezoldigingsmaximum. 
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Bezoldiging topfunctionarissen 

 

Er zijn geen uitkeringen gedaan gedurende verslagjaar 2018 wegens beëindiging 
dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband.  

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast bovengenoemde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen. 
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17 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
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18 Overige bedrijfskosten  

 

Huisvestingskosten 

 

Aankopen 
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Kosten vaste collectie 

 

Kosten tijdelijke tentoonstellingen 

 

Lasten inzake collectiefunctie 
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Wetenschappelijke kosten 

 

Algemene kosten 

 

19 Financiële baten en lasten 
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20 Belastingen 

De belangrijkste componenten van de belastinglast zijn: 

 

Transacties met verbonden partijen  

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen 
de onderneming en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de 
onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar 
deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op 
sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, 
diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. 

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke 
grondslag. 

Honoraria van de accountant 

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de 
onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij 
consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die impact hebben op het 
financieel resultaat of de balans ultimo december 2018. 
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Enkelvoudige jaarrekening 
 

— Enkelvoudige balans 

— Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

— Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018  
(na resultaatbestemming)  
 

 
 

 
De toelichtingen op pagina 84 tot en met 101 maken integraal deel uit van deze enkelvoudige 
jaarrekening.  
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018  

 

 

 
De toelichtingen op pagina 84 tot en met 101 maken integraal deel uit van deze enkelvoudige 
jaarrekening.  
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige 
jaarrekening 2018 

Algemeen 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire jaarrekening 2018 van 
de stichting. De financiële gegevens van de stichting zijn in de geconsolideerde 
jaarrekening van de stichting verwerkt. 

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en 
lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. 
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21 Materiële vaste activa  
 

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt weer te geven:  

 

 

22 Financiële vaste activa  
 

 
 

 

 

 

 

 

Document waarop ons KPMG rapport 1462664 19X00163493DHG d.d. 28 maart 2019 (mede) betrekking heeft



 

 86 
 

 

Stichting Van Gogh Museum 

Jaarstukken 2018 

 

018 
 

 

 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:  

 

De Stichting Van Gogh Museum te Amsterdam staat aan het hoofd van de groep en 
heeft de volgende kapitaalbelangen:  
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23 Vorderingen 

 

De reële waarde van de opgenomen vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven 
het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen 
voor oninbaarheid zijn gevormd.  

Handelsdebiteuren  
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Groepsmaatschappijen  

 

 Overige vorderingen en overlopende activa 
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24 Eigen vermogen  

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 

 

 
 
Het enkelvoudig vermogen bedraagt EUR 35.575.322. Het geconsolideerd vermogen 
bedraagt EUR 33.865.959. Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerd 
vermogen wordt veroorzaakt door het negatieve eigen vermogen en resultaat van Meet 
Vincent Van Gogh Experience B.V. minus de getroffen voorziening op vorderingen van 
Meet Vincent Van Gogh Experience B.V. 
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Algemene reserve 

 

Bestemmingsreserve 

 

De mutatie bestemmingsreserves is als volgt: 

 

 

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: 

Bestemmingsreserve Bedrijfspanden 
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Bestemmingsreserve Bedrijfsinstallaties 

 

Bestemmingsreserve OCW Veiligheid musea 

 

Bestemmingsreserve Sandbergplein 

 

Bestemmingsreserve MP4 

 

Dit bedrag wordt aangewend voor de verbouwing van het pand aan het Museumplein 4. 
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Bestemmingsreserve 50-jarig bestaan 

 

Dit bedrag wordt aangewend voor de 50-jarige viering van het Van Gogh Museum in 
het jaar 2023. 

Bestemmingsreserve Huisvesting 

 

 

De bestemmingsfondsen bestaan uit: 

 

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

 Bestemmingsfonds OCW DMC 

 

De onttrekking betreft de daadwerkelijk gemaakte kosten in 2018. 
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Bestemmingsfonds GM8 OCW 

 

Het project is volledig afgehandeld gedurende 2018, derhalve volledige vrijval. 

Bestemmingsfonds project FIL 

 

Het project FIL is volledig afgehandeld in 2018 en derhalve volledig komen vrij te 
vallen. 

 

Voorstel tot resultaatbestemming 2018 

Het bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan de Algemene 
Vergadering voor het resultaat na belastingen over 2018 als volgt te bestemmen: een 
bedrag van EUR 4.474.286 toe te voegen aan de Bestemmingsreserves en een 
bedrag van EUR 1.775.370 toe te voegen aan de Algemene reserves.  
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25 Voorzieningen 

 

 

26 Langlopende schulden 

 

Alle langlopende schulden luiden in euro’s.  

 
De langlopende schulden per 31 december 2018 kunnen als volgt nader worden  

toegelicht:  
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Schulden aan kredietinstellingen 

Deze post betreft opgenomen lening bij de Rabobank. Het verloop van de post luidt als 
volgt: 

 

Deze lening ter grootte van EUR 2.000.000, is verstrekt ter financiering van de 
verbouwing van het pand aan de Gabriel Metsustraat 8. Aflossing vindt plaats over een 
periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3.35% vast tot en met 2020. De 
maandelijkse aflossing bedraagt EUR 33.000. Het aantal resterende termijnen 
bedraagt 22 maanden. 

Er is een pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige inventaris van Stichting 
Van Gogh Museum. 

 

 

Dit betreft de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf voor de verbouwing van het pand 
aan de Gabriel Metsustraat 8. Deze bijdrage valt vrij ten gunste van de afschrijvingen 
gedurende een periode van 15 jaren.  

Nog te besteden huisvestingssubsidie OCW 
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27 Kortlopende schulden 

 

Overlopende passiva   
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

Meerjarige financiële verplichtingen  

Inzake subsidie  

Voor de Cultuurnotaperiode 2017 tot en met 2020 is door het ministerie van OCW aan 
Stichting Van Gogh Museum een jaarlijkse BIS-subsidie toegekend ad EUR 1.396.190 
voor een periode van vier jaar en uit de subsidie Erfgoedwet ten behoeve van 
Huisvesting ad EUR 6.320.873 en voor Collectiebeheer ad EUR 600.000 voor een 
periode van één jaar. Deze bedragen zijn exclusief indexaties.  

Inzake huur  

Voor de panden die gehuurd worden van het Rijksvastgoedbedrijf zijn huurcontracten 
afgesloten tot en met 31 december 2021. 

Voor het pand aan Gabriel Metsustraat 8 te Amsterdam is een huurovereenkomst 
aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2021. De huurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 47.738. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Voor het pand aan de Museumplein 6 te Amsterdam is een huurovereenkomst 
aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2021. De huurprijs hiervoor bedraagt op jaarbasis EUR 1.020.530. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 
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Voor het pand aan de Laan van Meerdervoort 7F te Den haag is een 
huurovereenkomst aangegaan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 1 januari 
2017 tot en met 31 december 2021. De huurprijs hiervoor bedraagt op jaarbasis         
EUR 109.863. 

 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Rabobank  

Stichting Van Gogh Museum heeft een lening opgenomen bij de Rabobank voor de 
verbouwing van het kantoorpand aan de Gabriel Metsustraat 8 te Amsterdam. Hierbij is 
pandrecht verstrekt op de inventaris van de Stichting Van Gogh Museum.   

Leasing  

Per 17 december 2013 is een leasecontract met Canon afgesloten met betrekking tot 
de kopieermachines. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en is verlengd met 12 
maanden. Het maandbedrag is EUR 11.859. 

De looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 
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Operational lease 

In april 2018 is een leaseovereenkomst aangegaan voor een persoonsauto voor de 
duur van 60 maanden. De leasekosten op jaarbasis bedragen EUR 15.506. 

De operationele leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Samenwerkingsverband 

Op 1 augustus 2009 is de Stichting een overeenkomst aangegaan met PP10 B.V. voor 
onbepaalde tijd. Doel van deze overeenkomst is samenwerking in een 
gemeenschappelijk project genaamd “Project Samenwerkende Meldkamers” en is erop 
gericht de beveiliging van de Musea te optimaliseren en verder te professionaliseren. 
Overeengekomen is dat PP10 B.V. beveiligingsdiensten zal verrichten ten behoeve 
van het Van Gogh Museum en het Van Gogh Museum is PP10 B.V. hiervoor een 
jaarlijkse vergoeding verschuldigd ad. EUR 1.100.000 exclusief BTW. 
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28 Personeelskosten en aantal werknemers 

De lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten van de bij de stichting 
werkzame werknemers kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep, 
omgerekend naar volledige mensjaren 248 (2017: 224). Alle personen zijn werkzaam 
in Nederland 

Samenwerkingsverbanden met de dochtermaatschappijen  

De stichting heeft samenwerkingsverbanden met haar dochterondernemingen. De 
dochterondernemingen maken gebruik van de expertise, kennis, personeel en 
beschikbare bedrijfsruimtes van de Stichting Van Gogh Museum. De kosten die de 
Stichting maakt voor de componenten die worden afgenomen door de 
dochterondernemingen worden doorbelast door de Stichting aan de 
dochterondernemingen. Verwezen wordt naar noot 18 van deze jaarstukken voor een 
onderverdeling van de doorbelaste kosten door Stichting Van Gogh Museum naar de 
vennootschappen.  
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Bezoldiging van bestuurders en leden raad van Toezicht 

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van                  

EUR 1.700 of minder. 
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Specificatie erfgoedwet 
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Enkelvoudige functionele exploitatierekening 
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Verdeelsleutels Functionele exploitatierekening 2018 op basis van enkelvoudige cijfers. 
 
Publieksinkomsten 
De publieksinkomsten betreffen de inkomsten uit de verkoop van entreetickets en 
worden volledig toebedeeld aan de publieksactiviteiten.   
 
Sponsorinkomsten 
De sponsorinkomsten worden toegerekend aan de functie waarvoor deze zijn 
verkregen en betreft de publieksactiviteiten. De sponsorinkomsten waar geen duidelijke 
tegenprestatie tegenover staat, zijn opgenomen onder de overige subsidies.   
 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten betreft de verkoop van multimediatours, avondontvangsten, 
workshops, rondleidingen bijdragen tentoonstellingen. 
 
Indirecte opbrengsten 
De indirecte opbrengsten bestaan uit opbrengsten van pacht restaurantmuseum, 
huuropbrengsten appartementen in Den Haag, doorbelasting kosten en 
licentievergoeding van VGM aan VGME. De pachtopbrengsten en huuropbrengsten 
zijn toegerekend aan de algemene functie. De doorbelasting van kosten en de 
licentievergoeding zijn volledig toegerekend aan publieksactiviteiten.  
 
Subsidies OCW 
De OCW-subsidie Erfgoedwet onderdeel huisvesting betreft de subsidie voor de drie 
Rijksvastgoedbedrijfspanden en is toebedeeld obv aantal m2. De OCW-subsidie 
Erfgoedwet onderdeel collectie beheer is volledig toebedeeld aan Collectiebeheer. De 
exploitatiesubsidie is conform richtlijnen van OCW naar rato toegerekend aan zowel de 
publieksactiviteiten als het collectiebeheer.  
 
Overige subsidie 
De overige subsidie bestaat uit ontvangsten van particulieren, fondsen en stichtingen 
en is toebedeeld aan de publieksactiviteiten. De bijdrage van de BankGiro Loterij is ten 
behoeve van kunstaankopen en is derhalve volledig toebedeeld aan collectiebeheer.   
 
Salarislasten en inhuur 
De salarissen, kosten van inhuur derden en uitzendkrachten worden toegerekend op 
basis van de werkelijke kosten van de verschillende afdelingen en zijn aan de diverse 
functies toegerekend conform de instructies uit het OCW-handboek. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op activa van het Van Gogh Museum worden toegerekend op basis 
van de functie waarvoor ze worden ingezet.  
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Huisvestingskosten 
Verdeling museale ruimten: 
Paulus Potterstraat 7 Amsterdam: 93% publieksactiviteiten, 7% collectiebeheer. 
Laan van Meerdervoort 7, Den Haag; 100% publieksactiviteiten 
Verdeling kantoren & diversen: 
Gabriel Metsustraat 8 Amsterdam: 100% algemeen beheer  
Appartementen Laan van Meerdervoort 11 Den Haag: 100% algemeen beheer 
Meldkamer Paulus Potterstraat 10 Amsterdam: 100% collectiebeheer 
Magazijn Badhoevedorp: 100% algemeen beheer 
 
Aankopen/mutatie aankoopfonds 
De aankopen hebben betrekking op collectiebeheer. 
 
Kosten vaste collectie: 
Dit betreft de kosten van de afdelingen educatie, publicatie en marketing en 
communicatie. Deze activiteiten betreffen 100% publieksactiviteiten. De kosten van de 
afdeling sponsoring zijn op dezelfde manier toegerekend als de sponsorinkomsten. 
 
Kosten tijdelijke tentoonstellingen 
Dit betreft de kosten van de tijdelijke tentoonstellingen. Dit betreft 100% 
publieksactiviteiten. 
 
Collectie- en wetenschappelijke kosten 
Dit betreft de kosten van onderzoek, restauratie, digitalisering. Dit betreft 100% 
collectiebeheer. 
 
Algemeen beheer 
Dit betreft de kosten van beveiliging (100% publieksactiviteiten), publieksservice (100% 
publieksactiviteiten), kantoorkosten (100% algemeen beheer), kosten financiële zaken 
(100% algemene beheer), kosten bedrijfskleding (100% publieksactiviteiten) en kosten 
adviseurs. De adviseurskosten zijn toegerekend aan de functie waarvoor zij zijn 
ingezet.  
 
Rente 
Dit betreft de rente op leningen en effecten, inclusief de koersresultaten van effecten. 
De totale rente is 100% toegerekend aan algemeen beheer. 
 
Toerekening algemene beheer 
De algemene kosten zijn toegerekend op basis van de verhouding tussen de som van 
de totale baten + totale lasten van publieksactiviteiten en collectiebeheer onder aftrek 
van de bijdragen/uitgaven voor aankopen. 
 
Resultaat deelneming 
Het resultaat deelneming wordt gecorrigeerd op het exploitatieresultaat om zo tot het 
enkelvoudige resultaat van de Stichting Van Gogh Museum te komen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben 
op de balansposities ultimo december 2018 of op het financieel resultaat over 
het boekjaar 2018. 

 

 

Amsterdam, 28 maart 2019  

 

 

 

Het Bestuur: De Raad van Toezicht: 
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