COLLECTIEBEHERENDE EN –PRESENTERENDE INSTELLINGEN
I. Afrekenbare prestaties
Prestaties

per jaar

Aantal wisselende tentoonstellingen
Aantal uren openstelling per week

De definities zijn als volgt:
Aantal wisselende tentoonstellingen: het gaat om tentoonstellingen die buiten de vaste opstelling
worden georganiseerd.
Aantal uren openstelling: het aantal uren op jaarbasis dat uw instelling toegankelijk is voor publiek.
II. Niet afrekenbare indicatoren
Kengetallen

per jaar

indien van toepassing: waarvan
gemeentelijk eigendom

Aantal objecten
- waarvan op zaal
Aantal verwervingen
Aantal afgestoten objecten
Registratiegraad

in %

Restauraties
Aantal verkregen bruiklenen

n.v.t.

Aantal verleende bruiklenen

Toelichting:
Deze kengetallen betreffen de collectie die uw instelling beheert. Voor instellingen die een
gemeentelijke collectie beheren, vallen deze kengetallen onder uw beheerovereenkomst met de
gemeente.
Definities:
 Objecten: aantal objecten in de collectie en het aantal dat op zaal hangt
 Verwervingen: aantal aankopen en schenkingen, géén bruiklenen
 Aantal afgestoten objecten: in de tweede kolom geeft u aan of het om gemeentelijk eigendom gaat
dat via het gemeentelijk protocol is ontzameld
 Registratiegraad: percentage geregistreerde objecten
 Restauratie: aantal gerestaureerde objecten
 Verkregen bruiklenen: uit publieke of particuliere collecties verkregen bruiklenen in binnen- en
buitenland
 Verleende bruiklenen: aan publieke of particuliere collecties uitgeleende bruiklenen in binnen- en
buitenland

3. Overige kengetallen
 Het aantal bezoeken wordt als kengetal verplaatst naar apart raster Publieksbereik en geldt voor
alle Cultuurplaninstellingen.
4. BKV-gelden
Onderstaande prestatie-indicator heeft betrekking op instellingen die BKV-gelden ontvangen en die
vallen binnen de categorieën ‘Presentatie-instellingen Visuele kunsten’ en ‘Collectiebeherende en –
presenterende instellingen’:
CBK, Chabot Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Nederlands Fotomuseum, Roodkapje,
Showroom MAMA, V2_, Villa Zebra, VIVID, Witte de With, WORM
BKV-gelden

per jaar

Percentage inkomensvormende

%

activiteiten
Toelichting: minstens 70% van de activiteiten van de instelling die BKV-geld ontvangt, moet
inkomensvormend* zijn (collegebesluit 2009 naar aanleiding van de evaluatie van het BKV-beleid).
* Inkomensvormend is het bedrag dat een kunstenaar ter beschikking krijgt als honorarium, fee of
inkomen uit salaris op basis van een arbeidsovereenkomst.
Inkomensvormend zijn alle inkomsten van een kunstenaar uit hoofde van zijn kunstenaarschap minus
de omzetbelasting en minus directe, toerekenbare projectkosten.
Toerekenbare projectkosten: uitsluitend betalingen aan derden die bij de uitvoering van het
project betrokken zijn, dus niet de eigen uren van de kunstenaar voor het project, evenmin
algemene en vaste bedrijfskosten van de kunstenaar die eventueel aan het project toegerekend kunnen
worden.

