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2. Voorwoord 

 
Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2017 - 2020 aan, waarin de ambities 
en inspanningen van Het Utrechts Archief in programma’s zijn vastgelegd. Deze programma’s 
bestaan uit producten, activiteiten en geldmiddelen en zijn gericht op het bereiken van vooraf 
bepaalde maatschappelijke effecten. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt 
worden en is een raming van de baten en lasten gemaakt (wat willen we bereiken? wat gaan 
we daarvoor doen? wat mag het kosten?). 
 
Onze missie is de bronnen van de Utrechtse geschiedenis te verwerven en bewaren, om ze 
beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie 
met elkaar en hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te 
vertellen. Hiertoe bieden we een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale 
dienstverlening. HUA is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van 
informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.  
 
Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of 
cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. Wij zijn trots op onze 
medewerkers die hier met deskundigheid en passie een bijdrage aan leveren en helpen onze 
missie en ambities te vervullen. 
 
Dit is de tweede Programmabegroting die wij aanbieden. Leidraad bij de samenstelling van de 
Programmabegroting 2017 - 2020 is het door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
meerjarenbeleidsplan van HUA, dat loopt tot en met 2016. Dat betekent dat op het moment 
van schrijven van dit voorwoord nog gewerkt wordt aan de samenstelling van een nieuw 
meerjarenbeleidsplan. Dit plan verwachten wij in de zomer gereed te hebben. Wij kunnen dit 
beleid nog niet verwerken in de programma’s van de Programmabegroting 2017, die vóór 1 
augustus 2016 door het Algemeen Bestuur moet zijn vastgesteld. Dit is een fatale wettelijke 
termijn om HUA in aanmerking te laten blijven komen voor het zgn. “light toezicht” door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. De begroting is daarom gebaseerd op een voortzetting van 
bestaand beleid, in combinatie met het verder implementeren van majeure projecten. 
 
De programmabegroting 2017 – 2020 van HUA bestaat uit de volgende vier programma’s: 
 

 Programma 1 “Digitale dienstverlening voor iedereen en overal” 

 Programma 2 “Het Utrechts Archief: leren en beleven” 

 Programma 3 “Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio” 

 Programma 4 “Ontwikkeling en implementatie digitaal beheer” 
 
In de eerstvolgende programmabegroting 2018 kunnen deze programma’s waar nodig 
worden aangepast op basis van het dan door het Algemeen Bestuur vastgestelde nieuwe 
meerjarenbeleidsplan. 
 
De Programmabegroting 2017 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 
2018 – 2020. Dit is een solide financiële basis voor de doorontwikkeling van HUA.  
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Het jaar 2017 zal in het teken staan van de transitie naar outputsturing en -financiering. Zo 
werken we aan de verdere uniformering van processen en passen we onze systemen en 
rapportages aan, zodat het rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de gemeente 
Nieuwegein nog meer ‘value for money’ krijgen. Dit alles met als doel dat zij en in het 
verlengde daarvan bewoners en bedrijven optimaal profiteren van het bundelen van de 
krachten op het gebied van informatiebeheer en toegang.  
 
Utrecht, mei 2016 
 
Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief, 
De directeur, 
drs. Chantal Keijsper  
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3.  Inleiding 

Deze programmabegroting volgt de vereisten uit het besluit begroting en verantwoording 

Gemeenten (BBV), waarin de volgende indeling van de begroting wordt voorgeschreven: 

> Beleidsbegroting 

- Programma’s 

- Paragrafen 

> Financiële begroting 

-  Overzicht van baten en lasten 

-  Financiële positie 

De vier programma’s van HUA  

Het Utrechts Archief heeft voor de huidige en aankomende beleidsperiode vier 

speerpunten/programma’s vastgesteld, waarmee de richting gegeven zal worden aan het 

beleid. In de hoofdstukken worden de programma’s als volgt beschreven: 

 Programmadoel. Beschrijving van het programma op hoofdlijnen. 

 Beoogde maatschappelijke effecten. 

 Effectindicatoren. 

 Wat gaan we hiervoor doen? Beschrijving van de projecten die volgen uit de 

programma’s. 

 Termijnagenda. Planning van de projecten t/m 2017. De projecten voor de nieuwe 

beleidsperiode worden begin 2017 vastgesteld en toegevoegd aan deze begroting 

 Wat mag het kosten? Programmabudgetten t/m 2020. 

 Vastgesteld beleid. Interne beleidsdocumenten met betrekking tot de programma’s. 
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4. Hoofdlijnen van de begroting 

 
4.1  Algemeen 

Het huidige beleidsplan is in 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit beleidsplan 
heeft een doorlooptijd van vier jaren (2013 – 2016). Inmiddels is HUA gestart met de 
voorbereiding van het beleidsplan 2017 – 2020, dat wij in juni 2016 in concept en in 
september 2016 ter besluitvorming voorleggen aan het AB. Dit plan is nog niet verwerkt in de 
programma’s van de Programmabegroting 2017, omdat deze programmabegroting vóór 1 
augustus 2016 door het Algemeen Bestuur moet zijn vastgesteld. Dit is een fatale wettelijke 
termijn om HUA in aanmerking te laten blijven komen voor het zgn. “light toezicht” door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. De begroting is daarom gebaseerd op een voortzetting van 
bestaand beleid, in combinatie met het verder implementeren van majeure projecten. Gelet 
hierop is het financiële beeld in 2017 in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid 
van 2016. 
 

Voor 2017 zal het beleid van HUA uit de bestaande middelen kunnen worden gedekt. Voor de 
komende jaren wordt op basis van deze begroting verwacht dat geen aanvullende middelen 
(naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld 
voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten intensiveringen nodig zijn, dan zal 
ernaar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de voorliggende 
begroting.  
 

Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het nieuwe 
beleidsplan zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van 
middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren 
van synergie. Voor zover beleidsintensiveringen niet binnen de huidige begroting opgevangen 
kunnen worden, zullen die vanaf 2018 tot uitdrukking worden gebracht in de volgende 
begroting van HUA. 
 
 

Op basis van de Financiële Beheersverordening 2016 onderscheidt HUA binnen de P&C-cyclus 
de (meerjaren)begroting, de jaarrekening, Marap’s en Bestuursrapportages. 
Onderdeel van de (meerjaren)begroting vormt de kaderstelling. Deze kaderstelling bevat 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de voorliggende (meerjaren)begroting. Hierna 
worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting geschetst. 
Tot slot worden de bij het uitwerken van de Programmabegroting 2017 – 2020 gehanteerde 
uitgangspunten weergegeven. 
 

4.2  Indexering 
 

Loonontwikkelingen 

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeente Utrecht zijn in de 
Programmabegroting 2017 – 2020 voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als 
uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de in het voorjaar 2016 afgesproken cao zijn de 
salarissen per 1 april 2016 met 3% omhoog gegaan. Op 1 januari 2017 volgt een verhoging 
van 0,4%. De vakbonden en werkgever hebben ook goede afspraken gemaakt over de 
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reparatie van de WW en er komen extra banen voor jongeren en mensen met een 
arbeidsbeperking. Deze nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. 
 

De gemeente Utrecht heeft medio april 2016 laten weten dat de loonschalen voor 2017 nog 
niet bekend waren. Wel zijn er richtlijnen verstrekt voor de wijze waarop HUA daarvoor tot 
een goede prognose voor 2017 zouden kunnen komen. 
Conform deze richtlijnen zijn de salarisschalen 2016 gehanteerd, welke voor 2017 verhoogd 
zijn met 3,1%. 
 

Prijsaanpassingen 

Voor prijsaanpassingen wordt uitgegaan van het cijfer van het Centraal Planbureau (CPB). In 
het bijzonder wordt de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product gehanteerd. Dit 
cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het Gemeentefonds. Daarbij vindt jaarlijks een 
correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo 
wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Dit is ook de methode die door de gemeente 
Utrecht wordt gehanteerd. Deze gemeente hanteert voor prijsaanpassingen voor 2017 dan 
ook 1%. Dit percentage is ook verwerkt in de Programmabegroting 2017 – 2020 van HUA. 
 

Vernieuwing BBV 

In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is op 15 
mei 2015 een wijziging van het BBV vastgesteld. Hierdoor moeten gemeenten met ingang van 
de begroting 2017 de overhead centraal begroten en verantwoorden in de begroting en 
jaarstukken. Met als doel: beter inzicht in overhead en betere sturingsmogelijkheden. Dit 
betekent dat de kosten van de overhead niet meer verdeeld behoeven te worden over de 
programma’s, maar centraal in een nieuw in te richten programma Bedrijfsvoering 
verantwoord dienen te gaan worden. De huidige aparte paragraaf Bedrijfsvoering is niet meer 
verplicht en zal bij de begroting 2018 vervallen. 
 

HUA heeft de paragraaf Bedrijfsvoering in de Programmabegroting 2017 nog gehandhaafd en 
daaraan net als bij de vorige Programmabegroting 2016 de overhead inzichtelijk in beeld 
gebracht. In de toekomstige Programmabegroting 2018 zal de paragraaf Bedrijfsvoering 
vervallen en zal er een apart programma Bedrijfsvoering worden ingericht. Tevens zullen dan 
in die begroting op basis van het dan door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de 
programma’s, nieuwe programma’s kunnen worden toegevoegd of er kunnen zelfs huidige 
programma’s geheel of gedeeltelijk komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe 
programma’s.  
 

4.4  Uitgangspunten Programmabegroting 2017 van HUA 

Hieronder worden de technische uitgangspunten weergegeven die door HUA gehanteerd zijn 
bij het samenstellen van de programmabegroting 2017: 

1. Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor 
de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een 
correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. 
Voor loon- en prijsontwikkelingen heeft HUA in de begroting 2017 gehanteerd 1%. Dit 
percentage is conform de gemeente Utrecht voor hetzelfde jaar hanteert; 

2. De begroting is exclusief btw opgesteld; 
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3. De salariskosten zijn begroot conform de inschaling van de betrokken medewerkers. 
Daarnaast worden vaste toelagen en afwijkende inschalingen apart begroot; 

4. Conform de in de Nota Investering- en Afschrijvingsbeleid verwoorde uitgangspunten 
wordt voor investeringen geen rekenrente als kapitaallasten begroot, maar alleen de 
lineaire afschrijvingskosten. Dit betekent dus een aanzienlijk lagere raming aan 
kapitaallasten in de begroting; 

5. HUA handhaaft in 2017 nog de paragraaf Bedrijfsvoering, waarbij de overhead in die 
paragraaf inzichtelijk in beeld wordt gebracht. In de toekomstige Programmabegroting 
2018 zal de paragraaf Bedrijfsvoering vervallen en zal er een apart programma 
Bedrijfsvoering worden ingericht. Tevens zullen dan in die begroting op basis van het 
dan door het Algemeen Bestuur vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 
wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de programma’s, nieuwe programma’s 
kunnen worden toegevoegd of er kunnen zelfs huidige programma’s geheel of 
gedeeltelijk komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe programma’s.  
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5.  Beleidsbegroting: programmabegroting  
 

5.1  Programma I - 

Dienstverlening voor iedereen en overal (digitaal en fysiek)  

 

5.1.1  Programmadoel 

Het Utrechts Archief biedt de (digitale) bronnen van de Utrechtse geschiedenis aan via de 

studiezaal, de eigen website www.hetutrechtsarchief.nl en de digitale platforms van partners. 

Om de collectie ook online maximaal te laten renderen, investeert HUA fors in digitalisering. 

Zo kan iedereen de digitale collecties overal en op elk moment gebruiken. Het programma 

‘dienstverlening voor iedereen en overal’ heeft als doel de collectie aan een zo breed 

mogelijke groep gebruikers ter beschikking te stellen. 

 

 5.1.2  Beoogde maatschappelijke effecten 

> Digitaal communiceren met de burger, in lijn met het rijksbeleid. Gebruikers kunnen een 

groot deel van de bronnen thuis via internet raadplegen.  

> Het verrijken van de collectie en metadata door gebruikers. 

> De toegankelijkheid van de collectie vergroten door digitalisering van veelgevraagde 

bronnen tbv. recht en bewijs, geschiedkundig en genealogisch onderzoek en cultuureducatie.  

> Ontwikkeling van de (digitale) studiezaal. 

5.1.3  Effectenindicatoren 

> Groei van de hoeveelheid beschikbaarheid bronnen via eigen website en externe platforms 

> Klanttevredenheid fysieke en digitale dienstverlening 

 

5.1.4  Wat gaan we daarvoor doen?  

> Projecten in het programma ‘dienstverlening’ 

Het grootse deel van de projecten uit de beleidscyclus t/m 2016 is inmiddels afgerond. De 

volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2016 en verder: 

A. Digitale studiezaal Het Utrechts Archief 

In het najaar van 2016 wordt de nieuwe website van HUA www.hetutrechtsarchief.nl 

opgeleverd, met een nieuwe vormgeving, nieuwe diensten voor bezoekers en een verbeterde 

Dienstverlening voor 
iedereen en overal 

Crowdsourcing DTB provincie  Digitale studiezaal 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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indeling. In 2017 zal met de nieuwe website als basis de digitale studiezaal worden ontwikkeld 

voor een adequate dienstverlening voor alle doelgroepen van HUA. 

B. DTB provincie Utrecht 

In 2015 is een aanvang gemaakt met tranche 2 van het project in samenwerking met de Kring 

van Utrechtse Archivarissen voor het digitaal ontsluiten van de Doop-, Trouw- en 

Begraafboeken ca. 1600-1811 (ongeveer 1.000.000 records en images) van alle plaatsen in de 

provincie Utrecht. Voor de tweede tranche zijn subsidies verworven van de provincie Utrecht, 

het KF Heinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij het project zijn vele vrijwilligers 

betrokken. 

C. Crowdsourcing bevolkingsregisters  

Na afronding van het crowdsourcingsproject van de bevolkingsregisters van de stad Utrecht 

1900-1912 zullen in 2016 de bevolkingsregisters van 1890-1899 met inzet van vrijwilligers 

digitaal worden ontsloten via het crowdsourcingsplatform Vele Handen. 

 

5.1.5  Termijnagenda 

Activiteit 2016 
q1 

2016 
q2 

2016 
q3 

2016 
q4 

2017 2018 2019 2020 

         

Nieuwe website         

DTB provincie Utrecht          

Crowdsourcing registers         

Ontsluiten scans website         

Optimalisatie scannen op 
verzoek 
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5.1.6   Wat mag het kosten? 
 

 
 
Toelichting: 

1. In 2015 werd door HUA nog niet gewerkt met een Programmabegroting. Dit verklaart 
de verschillen tussen de jaarschijven 2016 ten opzichte van 2015 

2. Hogere gesaldeerde overhead en salariskosten 2017 e.v. 
3. Betreft een onttrekking uit de reserve “Toegang op het net” 

 

5.1.7   Vastgesteld beleid 

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016 

- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014 

- Digitaal is leidend, 2015 
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5.2  Programma II - Leren en beleven 

 

 

5.2.1  Programmadoel 

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het 

educatieprogramma, de activiteiten en de tentoonstellingen kan iedereen meer te weten 

komen over de collectie van HUA en de geschiedenis van Utrecht. Via deze activiteiten in het 

publiekscentrum op de Hamburgerstraat wordt HUA (h)erkend als inspirerende en actieve 

samenwerkingspartner op het gebied van Utrechts cultureel erfgoed. HUA bereikt met het 

educatie- en publieksprogramma ruim 30.000 bezoekers per jaar, die het aanbod zeer hoog 

waarderen. HUA heeft verschillende ambities voor het publieksprogramma: het optimaliseren 

van het aanbod voor de bezoekers, een jaarlijkse toename van het bezoek met 5%, het 

streven naar kostenreductie, het verhogen van de inkomsten, het aanboren van nieuwe 

markten en het nóg steviger verankeren van de organisatie in het Museumkwartier.  

 

5.2.2  Beoogde maatschappelijke effecten  

> Collectie maatschappelijk laten renderen via breed publieksbereik 

> Cultuureducatie in de breedste zin (scholenbezoek, volwasseneducatie, 

activiteitenprogramma) 

> Kennis over de Utrechtse geschiedenis verspreiden, door het verhaal ervan samen met 

burgers, bedrijven, instellingen en partners te vertellen. 

 

5.2.3  Effectenindicatoren 

 

> Bezoekersaantallen (jaarlijkse stijging van 5%), waardering tentoonstellingen en 

evenementen.  

> Gebruik en waardering educatieprogramma’s.    

> Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen).   

5.2.4  Wat gaan we daarvoor doen? (projecten) 

 

> Projecten in het programma ‘leren en beleven’  

Het grootse deel van de projecten uit de beleidscyclus t/m 2016 is inmiddels afgerond. De 

volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2016 en verder: 

 

Leren en 
beleven 

Nieuwe 
tentoonstellingen 

Aanpassing vaste 
expo Activiteiten Educatie 
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A. Nieuwe tentoonstellingen  

HUA organiseert zelf of samen met partners jaarlijks 2 á 3 grote exposities, met de 

archieven en archieven en collecties als uitgangspunt. De tentoonstellingen verbinden 

inwoners van Utrecht met hun geschiedenis en laten toeristen kennismaken met de rijke 

collecties en de verhalen van Het Utrechts Archief. In 2016 wordt de tentoonstelling 'De 

getekende stad' georganiseerd die doorloopt in 2017. Voor de komende jaren staan 

thema's als '100 jaar Jaarbeurs Utrecht' en 'Utrecht Spoorstad' op het programma. 

B. Aanpassing vaste expositie 

De huidige vaste expositie zal in 2016-2017 worden vernieuwd. De nieuwe expositie wordt 

een portaal voor inwoners van stad en provincie Utrecht om hun geschiedenis te kunnen 

ontdekken en duiden en voor toeristen om zich te kunnen oriënteren op de geschiedenis 

van Utrecht, de cultuurhistorische ‘must-sees’ en op verdere invulling van hun verblijf. Bij 

de nieuwe presentatie zullen tevens educatieprogramma's worden ontwikkeld voor de 

verschillende onderwijscurricula. 

C. Publieksactiviteiten en Stadsdag 

HUA organiseert bij elke tentoonstelling een publieksprogramma, bestaande uit lezingen, 

filmvoorstellingen, workshops, rondleidingen etc. Daarnaast is HUA een van de 

organisatoren van de jaarlijkse Stadsdag op 2 juni, de verjaardag van Utrecht. 

D. Educatie programma 

In 2017 e.v. Zal het educatieprogramma zich richten op formeel en informeer leren.      

Naasteducatieprogramma's voor basisscholen, worden programma's voor ouderen 

aangeboden (Museum voor één dag, Vrijdag Museumdag) en worden rondom 

tentoonstellingen educatie-activiteiten ontwikkeld voor diverse leeftijdsgroepen. Voor 

een aantal programma's werkt HUA samen met de partners van de Stichting Utrechts 

Museumkwartier (SUM). 
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5.2.5  Termijnagenda 

 

Activiteit 2016 
q1 

2016 
q2 

2016 
q3 

2016 
q4 

2017 2018 2019 2020 

         

Tijdelijke 
tentoonstellingen 

        

Aanpassing vaste expo         

Expo SFU         

Expo Getekende stad         

Activiteitenprogramma         

Educatieprogramma          

 

 

5.2.6 Wat mag het kosten? 

 

 
 

Toelichting:  
1. In 2015 werd door HUA nog niet gewerkt met een Programmabegroting. Dit verklaart 

de verschillen tussen de jaarschijven 2016 ten opzichte van 2015 
2. Hogere  gesaldeerde overhead en salariskosten 2017 e.v. 
3. Lagere kosten 2017 e.v. ten opzichte van 2016 vanwege herinrichting permanente 

expositie 
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4. Betreft toevoeging aan de reserve “Vernieuwing exposities” 
5. Betreft onttrekkingen uit: 

 reserve “Toegang op het net” 

 reserve “Vernieuwing exposities” € 130.000,00 in 2016 e.v. 
 

5.2.7  Vastgesteld beleid 

- Business case publiekscentrum, 2015 

- Projectplan vernieuwing vast expositie  
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5.3.  Programma III - 

Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio  

 

 

5.3.1  Programmadoel 

Overheidsinformatie bestaat binnen tien jaar vrijwel alleen nog uit digitale informatie. Die 

informatie is vluchtig en door de korte digitale levenscyclus al gauw niet meer toegankelijk. 

Zonder adequate maatregelen kan deze niet meer dienen voor verantwoording en 

bewijsvoering en dreigt er cultureel erfgoed verloren te gaan. Methodiek en scope van het 

toezicht op het informatiebeheer bij de overheid zijn daarom volop in beweging. Niet alleen 

de uitvoering van archiefbeheer moet geïnspecteerd worden, maar ook de kwaliteit van de 

archiefzorg. Ter voorbereiding op de implementatie van het e-Depot van HUA worden er 

verschillende pilots uitgevoerd met zorgdragers en vinden vervolginspecties plaats van de 

gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe wordt actieve samenwerking gezocht met inspecties 

van de andere archiefdiensten in de provincie en de (opvolger van de) provinciale 

archiefinspectie. Onderzocht wordt hoe HUA in aansluiting op de nieuw in te richten cyclus 

van interne audits bij de gemeente Utrecht, zijn rol van toezichthouder het best kan 

vervullen. Het accent zal daarbij minder op inspectie en meer op advies komen te liggen. Deze 

lijn zal in samenspraak met de zorgdrager worden uitgewerkt in een concreet voorstel. Het 

toezicht in Nieuwegein en in de gemeenten aangesloten bij archief Eemland vindt plaats 

conform de desbetreffende dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Om het toezicht op de 

(digitale) overheid in de provincie Utrecht te versterken is bundeling van capaciteit en kennis 

nodig. Waar mogelijk worden dienstverleningsovereenkomsten met archiefdiensten in de 

provincie gesloten voor met betrekking tot archieftoezicht.  

5.3.2  Beoogde maatschappelijke effecten 

> Sturen op een zorgvuldige en betrouwbare overgang van papier naar digitaal 

> Vergroten bewustzijn noodzaak duurzaam digitaal archiveren 

> Versterken van de keten in het informatie- en archiefbeheer 

> Collectie verrijken met nieuwe, digitale data 

5.3.3  Effectenindicatoren 
> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren  

Krachten 
bundelen in de 
regio 

Pilots e-Depot 
zorgdragers 

Pilots 
archiveren 
websites 

Partieel 
archiefbeheer 
RDO  
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> Uitbreiding netwerk op het vlak van digitaal informatiebeheer 
> Beter inzicht in ons digitale product bij onze stakeholders 
> Landelijke bekendheid voor de resultaten van onze pilots 
 
5.3.4 Wat gaan we daarvoor doen?  

 
>Projecten in het programma ‘toezicht’ t/m 2016 
Het grootse deel van de projecten uit de beleidscyclus t/m 2016 is inmiddels afgerond. De 
volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2016 en verder: 

A. Pilots e-Depot 

In het kader van het implementatietraject van het e-depot (zie ook programma IV) voert HUA 

een reeks van pilots uit met verschillende overheden uit het eigen werkingsgebied. Hierin 

worden verschillende aspecten onderzocht die een rol spelen bij het aansluiten van deze 

overheden op de digitale depotvoorziening die HUA ontwikkelt als deelnemer in het landelijke 

programma DTR. Na een eerste succesvolle pilot met de gemeente Utrecht, waarvan de 

resultaten begin 2015 werden gepresenteerd, lopen in 2015-2016 pilots met de gemeente 

Nieuwegein en de provincie Utrecht. Nieuwe pilots starten in 2016 met de Universiteit 

Utrecht en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden i.s.m. het Regionaal Archief in 

Woerden. De pilots leveren nieuwe bouwstenen op voor het aansluittraject van deze 

instellingen op het e-depot bij HUA in de nabije toekomst. Tevens maken zij bij HUA en de 

betreffende organisaties beter inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij duurzaam digitaal 

beheer. De resultaten worden via Archief 2020 ook gedeeld met andere overheden en 

archiefinstellingen in het land die werken aan oplossing voor duurzaam digitaal beheer. 

B. Pilot archiveren websites 

In 2014 is HUA gestart met een pilot die tot doel heeft om ervaring op te doen met het 

archiveren van website. Daartoe werd de aandacht in eerste instantie gericht op het digitaal 

archiveren van de website van Stem van West, een cultureel initiatief uit Utrecht West dat als 

eindresultaat een website heeft opgeleverd met tientallen radio-uitzendingen door en over 

bewoners uit de wijk. Bij de ontwikkeling van deze website heeft HUA van meet af 

meegedacht over oplossingen waardoor de website ook op de lange termijn optimaal 

bewaard kan worden in het e-depot en geraadpleegd via de website van HUA. Nu deze 

eersteling in februari 2015 daadwerkelijk is gearchiveerd werkt HUA verder aan het optuigen 

van een breed beleid voor acquisitie en beheer van websites. In 2016 zal dit project worden 

afgerond.  

C. Partieel archiefbeheer RDO 

HUA zal de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht de komende jaren adviseren en 

ondersteunen bij het archiefbeheer. Daarnaast wordt alle digitale content (metadata en 

scans) van de orde op www.hetutrechtsarchief.nl gepubliceerd. Hiervoor is een 

dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de periode 2016-2020.  
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5.3.5 Termijnagenda 

 

Activiteit 2016 
q1 

2016 
q2 

2016 
q3 

2016 
q4 

2017 2018 2019 2020 

Pilots e-Depot          

Pilots archiveren websites         

Partieel archiefbeheer 
RDO 

        

 

 

5.3.6 Wat mag het kosten? 

 
Toelichting: 
 

1. In 2015 werd door HUA nog niet gewerkt met een Programmabegroting. Dit verklaart 
de verschillen tussen de jaarschijven 2016 ten opzichte van 2015 

2. Hogere gesaldeerde overhead en salariskosten 2017 e.v. 
 

5.3.7  vastgesteld beleid 

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016 

- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014 

- Digitaal is leidend, 2015 
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5.4  Programma IV - 

Ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer 

 

 

5.4.1  Programmadoel 

Het samenbrengen van het beheer van de archieven en de collecties binnen één afdeling 

heeft de basis gelegd om te komen tot integraal collectiebeheer. Alle beherende en 

ondersteunende werkprocessen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Pièce de 

resistance is de implementatie van het e-Depot, dat samen met het Nationaal Archief en de 

andere RHC’s wordt ontwikkeld om digitale informatie op een efficiënte en betrouwbare 

wijze te bewaren en toegankelijk te maken. Het e-Depot biedt zorgdragers de mogelijkheid 

om digitale informatie efficiënt en in een vroeg stadium aan ons over te dragen. In aansluiting 

op de doelstellingen uit het programma Archief 2020, de gezamenlijke inspanning van OCW, 

IPO en VNG, om te komen tot duurzaam digitaal informatiebeheer, werkt Het Utrechts 

Archief aan het optuigen van een volwaardig e-depot. Intern zal de aandacht zich richten op 

de informatiearchitectuur, het standaardiseren van de bestaande metagegevens en het 

doorlichten en verfijnen van de centrale bedrijfsprocessen (verwerven, beheren en 

beschikbaar stellen) met het oog op het beheer van papieren én digitale archieven. Er wordt 

geïnvesteerd in het scholen en trainen van de medewerkers om ze te voorzien van de 

benodigde expertise, vaardigheden en competenties. Het Utrechts Archief heeft de ambitie 

om op het terrein van het digitaal archiefbeheer een centrale rol te spelen ten behoeve van 

de andere archiefdiensten in de provincie. In nauwe samenwerking met hen en met de 

provincie Utrecht willen we een duurzaam Utrechts model voor het beheer en de 

beschikbaarstelling van de digitale overheidsarchieven ontwerpen. 

In de backoffice (beheer en ondersteuning) wordt de focus gestaag verlegd van papier naar 

digitaal en van aanbod- naar procesgericht. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de 

instroom van papieren archieven onze onverminderde aandacht blijft vragen. Juist de 

beoogde inzet op intensivering van de digitale dienstverlening stelt hogere (en andere) eisen 

aan de kwaliteit van de beschikbare toegangen. Daarnaast groeit de hoeveelheid informatie 

fors. In het collectiebeheer zal daarom worden geïnvesteerd in een kwaliteitsslag ten aanzien 

van de bestaande toegangen om de informatievraag beter te kunnen hanteren en de 

zelfwerkzaamheid van gebruiker te stimuleren. Uitwisseling van onze toegangen met één 

landelijk platform voor archiefonderzoek en andere platforms zoals Europeana en APEx komt 

daardoor binnen handbereik. 

  

Digitaal 
beheer 

Implementati
e-e-Depot 

DTR Collectiebelei
dsplan 

Integratie 
collectiebehe
er-systeem 

Open Data 
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5.4.2  Beoogde maatschappelijk effecten 

> betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd 

> beter toegankelijke informatie 

> stevige basis voor digitale dienstverlening 

> informatie beschikbaar voor hergebruik 

 

5.4.3 Effectenindicatoren 

> toename digitaal doorzoekbare data 

> toename digitale data in het e-Depot 

> toename digitaal herbruikbare data / open data 

5.4.4  Wat gaan we daarvoor doen? (projecten) 

 

> Projecten in het programma ‘digitaal beheer’  

Het grootse deel van de projecten uit de beleidscyclus t/m 2016 is inmiddels afgerond. De 

volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2016 en verder: 

Implementatie e-Depot  

In 2015 is hard gewerkt aan het aansluiten van HUA op het e-depot. Sinds juli 2015 beschikt 

HUA over een eigen ‘tenant’ binnen deze digitale depot-voorziening die via het Nationaal 

Archief in Den Haag wordt gefaciliteerd. In het verlengde hiervan worden nu ook de 

bijbehorende werkprocessen ingericht en organisatorische aanpassingen doorgevoerd. Na 

afronding van het project in 2016 moet HUA in staat zijn om digitaal archiefbeheer binnen de 

staande organisatie te kunnen uitvoeren, zodanig dat vanaf 2017 de verschillende overheden 

uit de eigen werkingssfeer van HUA actief kunnen worden aangesloten op het e-depot. 

DTR 

Het e-depot van HUA maakt deel uit van een landelijke infrastructuur voor het duurzaam 

beheer van digitale archieven van het Rijk en de andere overheden. De ontwikkeling van deze 

infrastructuur vindt plaats binnen het programma Digitale Taken Rijk (DTR), dat wordt 

gefinancierd vanuit het ministerie van OCW en uitgevoerd door het Nationaal Archief in 

samenwerking met de RHC’s. Als zodanig levert ook HUA een stevige bijdrage aan dit 

programma. Niet alleen nemen medewerkers actief deel aan verschillende deelprojecten, ook 

heeft de directeur zitting in de stuurgroep en treedt het hoofd van de afdeling Inspectie & 

Collectiebeheer op als voorzitter van het landelijke overleg van implementatiemanagers 

(IMO), dat als adviesorgaan fungeert voor DTR.  

Collectiebeleidsplan  

Een belangrijke doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan is om te komen tot integraal 

collectiebeheer. Een belangrijke eerste stap in deze richting vormde de organisatorische 

aanpassing uit 2012 met de vorming van een afdeling waarbinnen alle collectie beherende 

medewerkers zijn samengebracht in nieuwe teams, waarbij het onderscheid tussen enerzijds 

archieven en anders de bij deze archieven bewaarde collecties niet langer bepalend is voor de 
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aanpak binnen het collectiebeheer.  In het verlengde van deze aanpassing wordt in deze 

beleidsperiode gewerkt aan het optuigen van een nieuw beleidsplan voor collectiebeheer, 

waarin alle onderdelen aan bod komen. Ook de afronding van het Collectie 

Hulpverleningsplan uit 2013 maakt deel uit van dit project. 

Integratie collectiebeheersystemen  

Deze nieuwe aanpak bij het collectiebeheer vertaalt zich ook in een steeds verdere integratie 

van alle systemen waarin de collectiedata worden beheerd. In 2016 zal worden gewerkt aan 

de samenvoeging van alle data uit de huidige beheersystemen Mais Flexis en Atlantis naar het 

nieuwe Collectiebeheersysteem dat begin 2017 wordt opgeleverd in het kader van DTR. Als 

gevolg daarvan zullen vanaf 2016 alle collectiedata in één systeem worden beheerd. Ook alle 

bijbehorende werkprocessen zullen daarna op een en dezelfde leest zijn geschoeid. 

Implementatie Open Data   

Als gevolg van Europese regelgeving en de daaruit voortvloeiende Wet Hergebruik 

Overheidsinformatie (van kracht vanaf juli 2015) ziet ook HUA zich genoodzaakt vaart te 

maken met het onderwerp Open data. Was dit bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 

nog als een verkenning gedacht, intussen zijn hier veel concretere doelen gesteld en is het 

beoogde doel om in 2016 te komen tot een volledige implementatie van het beleid voor 

Open data zoals dat in 2015 is vastgesteld door het NA. Een aantal belangrijke stappen in die 

richting zijn in de loop van 2015 reeds gezet, maar vanaf 2016 zullen ook alle metadata die 

HUA aanbiedt via de website als open data voor hergebruik beschikbaar komen. 

Conservering en digitalisering archief Domkapittel 

HUA is gestart met de conservering en restauratie van het middeleeuwse deel van het archief 

van het Utrechtse Domkapittel. Dit archief is door de eeuwen heen goed bewaard, maar ook 

veelvuldig geraadpleegd, waardoor veel stukken het nodige te lijden hebben gehad. Alle 

stukken van voor 1595 geconserveerd en waar nodig gerestaureerd. Daarna worden de 

bronnen gedigitaliseerd en toegankelijk via hetutrechtsarchief.nl. De uitvoering van het 

project is mede mogelijk door een subsidie vanuit het programma Metamorfoze. 
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5.4.5  Termijnagenda 

 

Activiteit 2016 
q1 

2016 
q2 

2016 
q3 

2016 
q4 

2017 2018 2019 2020 

         

e-Depot         

DTR         

CBP         

Integratie 
collectiebeheersysteem 

        

Open Data         

Conservering en 
digitalisering archief 
Domkapittel 

        

Digitaal Atelier          

optimalisatie gegevens 
Atlantis en Mais Flexis 
Optimalisatie beheer X-
bestanden 

        

 

 

5.4.6  Wat mag het kosten? 
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Toelichting: 
 

1. In 2015 werd door HUA nog niet gewerkt met een Programmabegroting. Dit verklaart 
de verschillen tussen de jaarschijven 2016 ten opzichte van 2015 

2. Hogere overhead en salariskosten 2017 e.v. 
3. 2017 ten opzichte van 2016: vervallen bijdragen DVO RDO en Project Vecht en Venen 

 

5.4.7 Vastgesteld beleid 

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016 

- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014 

- Digitaal is leidend, 2015 
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Beleidsbegroting: verplichte paragrafen   
 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

5.5.1  Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Allereerst de vraag wat een ‘risico’ is. Een risico is een mogelijke gebeurtenis die het 
realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de 
risico’s van HUA benoemd. Deze risico’s worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten 
van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en 
het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in 
tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de 
risico’s. Daarbij wordt besproken of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het 
gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico’s 
in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. Op dit moment heeft 
het Utrechts Archief nog geen nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’. Het is de 
bedoeling om deze nota in 2016 samen te stellen en te laten vaststellen door het AB.   
 
5.5.2 Weerstandscapaciteit 
Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HUA in staat is om middelen vrij te 
maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid 
vereist.  
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat het 
weerstandsvermogen = capaciteit) bestaat uit: 

 de algemene reserve 

 de stille reserves 

 de post voor onvoorziene uitgaven  

 de onbenutte belastingcapaciteit  
 
Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is het weerstandscapaciteit op dit 
moment € 584.024,00 (stand 1 januari 2016). 
De onderdelen “stille reserves”, “onvoorziene uitgaven” en “onbenutte belastingcapaciteit” 
zijn voor HUA niet van toepassing. 
 
De bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds van HUA, welke niet meetellen in het 
weerstandsvermogen, waren op 1 januari 2016 respectievelijk € 2.108.259,00 en 
€ 655.672,00 Het bestemmingsfonds is ingericht om onderhoud van depots te dekken, 
waardoor het dus eigenlijk een onderhoudsvoorziening is en als zodanig bestempeld moet 
worden als vreemd vermogen. In totaal bedraagt het eigen vermogen van HUA dus 
 € 2.692.283,00 (€ 584.024,00 + € 2.108.259,00 stand 1 januari 2016. 
 
Volgens de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor HUA, die in 2016 in werking zal treden, 
wordt vermeld dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de exploitatiebegroting 
mag bedragen. Voor berekening van het hiervoor genoemde weerstandsvermogen en 
rekening houdend met een jaarlijkse exploitatie van HUA van ± € 6 mln. zou de omvang van 
de algemene reserve van HUA dus ± € 600.000,00 moeten bedragen. Dit is hoger dan de 
huidige stand van de algemene reserve van € 584.024,00. 



26.    Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2017 t/m 2020 

HUA heeft op dit moment nog geen nota “Reserves en Voorzieningen”. Het is de bedoeling 
om deze nota in 2016 samen te stellen en te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur. In 
deze nota zal met het vorenstaande rekening moeten worden gehouden met het optrekken 
van de algemene reserve van € 584.024,00 naar het limiet van 10%, zijnde € 600.000,00.  
Voor de bestemmingsreserves ad € 2.108.259,00 zal in deze nota afzonderlijk per 
bestemmingsreserve een advies over de hardheid van de bestemming en de daarvoor 
benodigde omvang van die reserve worden gegeven, zodat het Algemeen Bestuur een besluit 
kan nemen over: 

1. het handhaven dan wel opheffen van de bestemmingsreserve; 
2. de hoogte (= het maximale plafond) per reserve; 
3. bij opheffing van de reserve de bestemming van het saldo, waarschijnlijk toevoegen 

aan de algemene reserve aangezien deze zich momenteel bevindt beneden de limiet 
van 10%. 

 
5.5.3 Risico-inventarisatie 
Voor de bekostiging van de uitvoering van zijn taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van 
de bijdragen van het ministerie van OCW, de gemeente Utrecht, de provincie en de gemeente 
Nieuwegein.  
 
Hierna worden de belangrijkste risico’s weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde 
van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de 
kans dat het risico zich voordoet. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans 
dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen 
van deze risico’s worden gemaakt. 
 
 

Gebeurtenis / 
risico 

Oorzaak Gevolg Financieel 
effect 

Kans Benodigde 
weerstands-
capaciteit 

Structurele 
financiering  
voor aansluiting 
GR- en DVO-
partners op het 
gezamenlijk e-
Depot NA en 
RHC’s 

Structurele 
dekkingsmiddelen van 
Min. OCW aanwezig; 
nog geen structurele 
financiering van de 
overige GR- en DVO-
partners 

Niet uitvoeren van 
wettelijke taken 
m.b.t. duurzaam 
beheer 
overheidsarchief 

Nog geen 
volledig inzicht; 
wordt in 
tweede helft 
2016 verwacht 

p.m. p.m. 

Vernieuwing 
permanente 
expositieruimte 

Minder teruggaaf 
BTW. Minder externe 
dekkingsmiddelen/ 
bijdragen derden 

Minimalisering 
verbouwingsplan 
Uitholling 
maatschappelijke, 
culturele- en 
educatieve 
bijdrage van HUA 
aan stad en 
provincie 

€ 660.000 25% € 165.000 
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Uitval technische 
apparatuur 
publieksruimten 
HBS 

Ontbreken meerjarig 
investerings- en 
activiteitenprogramm
a ICT 

Maatschappelijke, 
culturele en 
educatieve taken 
kunnen onder druk 
komen te staan 

€ 100.000 50% € 50.000 

Vennootschaps-
belasting 

Vanaf 2016 worden 
overheidsinstellingen 
belastingplichtig voor 
de Vpb-decentrale 
overheden. Met de 
gemeente Utrecht en 
in het verlengde de 
Belastingdienst zal 
worden overlegd dat 
HUA niet 
belastingplichtig is. 

Als HUA wel als 
belastingplichtig 
voor de Vpb-
decentale 
overheden wordt 
bestempeld brengt 
dat extra kosten 
mee. 

20% van 
gemaakte 
winsten op niet 
wettelijke 
taken afdragen 
aan de fiscus 

p.m. pm. 

Kosten tijdelijk 
uitplaatsing 
depot Rijk 
(opslag en 
transport) 

Uitstel ingebruikname 
rijksdepot Emmen  

Gebruik maken 
van betaalde 
opslag bij derden 

€ 120.000 10% € 12.000 

Verlaagde 
deelnemersbijdr
age 

Bezuinigingen bij 
partners 

Uitholling 
activiteiten 

€ 6.100.000 1,5% € 91.500 

Afnemende 
belangstelling 
sponsoren/ 
fondsen / 
subsidie-
verstrekkers 

Gewijzigd beleid  Opheffen entree 
tentoonstelling / 
minder  of 
uitgeholde 
publieksprogramm
a / minder nieuwe 
(digitaliserings)-
projecten 

€ 100.000 25% € 25.000 

Vertraging 
besluitvorming 
bestuurlijk 
niveau inzake 
Doorschuif BTW 

Wel / niet handhaven 
pariteitsprincipe 

Al dan niet kunnen 
reserveren voor 
toekomstige 
verbouwingen 
publiekscentrum 
en/of nieuwbouw 
depot 

 -./- € 70.000 100% -/- € 70.000 

Wachtgeld-
verplichtingen 

Gemiddeld circa  
wachtgeldaanvraag 
per beleidscyclus 

Dubbele kosten 
voor de functie(s) 

€ 70.000 100% € 70.000 

Fysiek depot 
gemeente en 
provincie 
Utrecht  

Besluitvorming AB Niet uitvoeren 
wettelijke taken 
mbt fysiek beheer 

Nog 
onvoldoende 
inzicht 

p.m.  p.m.  

Totaal:     € 343.500 
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5.5.4 Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit  
€ 343.500,00. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 584.024,00. Daarmee is de 
verhouding (nodig / beschikbaar) 1,7% Daarmee scoort HUA uitstekend. Dat houdt in dat HUA 
in staat is om de onderkende risico’s in 2017 financieel te dragen.  
 
5.5.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
gewijzigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing moeten de volgende 4 
kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken 
tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de 
beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als 
normeringsinstrument maar zijn juist bedoeld om de financiële positie van HUA voor de leden 
van het Algemeen Bestuur inzichtelijker te maken. 
 

  Jaarrekening 
2015 

Begroting 
2016 

Begroting 
2017 

Netto schuldquote n.v.t n.v.t. n.v.t. 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Solvabiliteitsrisico 51,30% 51,30% 75,83% 

Structurele exploitatieruimte n.v.t n.v.t. n.v.t. 

 
 
  
HUA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven met lopende 
inkomsten en bijdragen van het Rijk, de gemeente Utrecht, de provincie, de gemeente 
Nieuwegein en overige bijdragen. 
Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is. 

Het solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin HUA in staat is aan zijn financiële 

verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond 50% is voldoende. 
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5.6. Kapitaalgoederen, onderhoud en verbonden partijen 
 

 
5.6.1  Algemeen 
Ten aanzien van de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, 
vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en 
provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen 
moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico’s die aan kapitaalgoederen zijn 
verbonden. HUA beschikt momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is 
vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is 
geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Wel wordt gewezen op het feit dat HUA de taken 
die uit het beheer van de gebouwen voortvloeien wel een onderhoudsplan heeft waarop 
hierna nader wordt teruggekomen om 5.6.2 “Waardering en afschrijving op activa”. 
 
In 2014 is de depothuur door de ‘zaagtandconstructie’ verlaagd. Daar in 2014 vanuit het 
Rijksvastgoedbedrijf de wens is geuit om het onderhoud van de gebouwen bij de verhuurder 
neer te leggen. Hangende deze discussie heeft met ministerie van OCW/Nationaal Archief 
(OCW/NA) aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de 
depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden. Daarvoor is door HUA een 
bestemmingsfonds met een bedrag van € 655.672,00,00 (stand 1 januari 2016) ingesteld. 
Verwacht wordt dat eind 2016 een besluit zal worden genomen of het onderhoud van de 
gebouwen bij de verhuurder wordt neergelegd. Daarom heeft op advies van OCW/NA in 2017 
e.v. geen storting meer plaatsgevonden in genoemd bestemmingsfonds. 
 
5.6.2 Waardering en afschrijving van activa 
Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met 
economisch nut geactiveerd. HUA beschikt niet over materiële vaste activa met een 
maatschappelijk nut. 
Investeringen worden conform de nota ‘Investering- en afschrijvingsbeleid 2016’ lineair 
afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt 
voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000,00 per object. 
HUA is op dit moment gehuisvest in twee gehuurde panden, te weten het pand 
Hamburgerstraat 28 en het pand Alexander Numankade 199-201. Depot en studiezaal 
bevinden zich aan de Alexander Numankade, terwijl onder meer de tentoonstellingsruimte 
zich in de Hamburgerstraat bevindt. Het onderhoud voor de locatie Hamburgerstraat behoort 
toe aan de particuliere verhuurder. Voor de Alexander Numankade behoort dit onderhoud 
toe aan respectievelijk de gemeente Utrecht (gebouw) en het rijk (depottorens).  Op 19 april 
2016 heeft het MT vastgesteld het meerjaren Investering- en Activiteitenprogramma Facilitair 
Beheer, waarin groot onderhoud en de vervanging van de inrichting etc. is vastgelegd. Ter 
dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd. Dit zal 
medio 2016 worden meegenomen in de beleidsnota “Reserves & Voorzieningen” die dan aan 
het AB ter vaststelling zal worden aangeboden. Op dezelfde manier zal worden gehandeld 
voor vervangingsinvesteringen bij de ICT, waarvoor het MT eind 2015 al een meerjaren 
Investering- en Activiteitenprogramma heeft vastgesteld. 
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5.6.3  Verbonden partijen 
 
Het Utrechts Archief (HUA) is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor: 

 ministerie van OCW; 

 de gemeente Utrecht. 
 
Verder heeft HUA dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten met: 

1. de provincie Utrecht; 
2. gemeente Nieuwegein. 
3. het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen 

Lekstroom te Nieuwegein (periode 2015 – 2017). 
4. het kapittel van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht (periode 2016 –  

2021). 
 
HUA heeft zelf geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een 

verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is HUA lid van 

organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie BRAIN (waarvan de directeur van HUA op dit 

moment voorzitter is) waaraan uiteraard contributieverplichtingen zijn verbonden.  

 

5.7. Financiering  
 
5.7.1  Algemeen 
‘Treasury’ is het sturen en beheersen van het verantwoorden en het toezicht houden op: 

a. de financiële vermogenswaarden; 
b. de financiële geldstromen; 
c. de financiële posities en  
d. de hieraan verbonden risico’s. 

 
De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct 
voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt 
volgens deze wet is het beheersen van risico’s. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het 
aangaan en verstrekken van geldleningen door HUA alleen toegestaan voor de uitoefening 
van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen 
ze niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. 
Om de risico’s verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de 
Wet FIDO gehanteerd.  
 
Begin 2009 is een Treasurystatuut door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Op grond van dit 
statuut is HUA niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere 
financiële producten aan te trekken zonder voorafgaande toestemming van het AB. Het is de 
bedoeling om dit statuut in 2016 te actualiseren en daarna te laten vaststellen door het AB. 
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5.7.2  Algemene ontwikkelingen 
In dit onderdeel worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de 
gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief die invloed kunnen hebben op de 
treasuryfunctie, de financiële positie en de geldstromen. 
 

 Externe ontwikkelingen 
Internationale economische indicatoren en de ontwikkelingen op de Europese geld- 
en kapitaalmarkt. 
HUA is ongevoelig voor externe ontwikkelingen, omdat de kosten één op één aan 
deelnemers worden doorberekend. 

 

 Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving 
De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts archief is ongevoelig voor wijzigingen in 
wet- en regelgeving. Kosten verhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één 
doorberekend aan de deelnemers. 

 

 Debiteurenrisico’s 
De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief is gevoelig voor dit risico.  
Aangezien de debiteuren veelal het rijk, de provincie en de gemeenten Utrecht en 
Nieuwegein zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 

 

 Financiering 
In het begrotingsjaar 2017 zullen geen leningen worden opgenomen. 
 

 Relatiebeheer 
In het begrotingsjaar 2017 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de 
relatie met de huisbankier (RABO-bank) optreden. 
 

 Kasbeheer 
Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren 

 

 Organisatie 
Naar verwachting zullen in 2017 geen aanpassingen plaatsvinden in de 
administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in de “Financiële 
Beheersverordening 2016”.  

 

 Informatievoorziening 
Naar verwachting zullen in 2017 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en 
systemen voor het beheer van de treasuryfuctie. 

 
5.7.3 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB) 
De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte 
gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten 
aanhouden bij het ministerie van Financiën. 
 
Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen; het 
bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde 
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kwartaalbedrag van de tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal (met een 
minimum van € 250.000,-), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.  
Voor 2017 is gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal 2017 
afgerond € 51.353,00 (0,75% van € 6.847.037) Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat 
het bedrag van € 250.000,00 leidend is. De verwachting is dat HUA binnen de 
vrijstellingsgrens blijft. 
 
5.7.4 Renterisiconorm 
Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op 
de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel 
van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden 
aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de 
vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een 
minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden 
gelopen.  
 
Aangezien HUA, conform de richtlijnen van zijn treasurystatuut, alles met eigen middelen 
financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, is duidelijk dat het minimum niet wordt 
overschreden en dus wordt voldaan aan de norm. 
 
5.7.5 Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop 
een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met 
kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van 
deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat 
wanneer de vlottende schuld een stand van € 561.457,00 ( 8,2% van € 6.847.037,00 = 
begrotingsomvang 2017) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen 
omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er 
een minimum geldt van € 300.000,00. HUA voldoet aan deze norm, omdat er een 
financieringsoverschot is. 
 
5.7.6 EMU-saldo 
Conform de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten) wordt een overzicht opgenomen van het berekende EMU saldo van HUA. Dit 
geldt zowel voor het jaar voor het begrotingsjaar, als het begrotingsjaar zelf en het jaar 
volgend op het begrotingsjaar. 
 
           (X € 1.000) 

 Variabelen Begroting 
2016 incl. 1e 

Berap 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

1 Exploitatie saldo voor verrekening met 
reserves 

-155 560 440 

+2  Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 447 430 418 
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+3 Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. 
exploitatie 

0 0 0 

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële 
vaste activa die op de balans worden 
geactiveerd 

-847 -167 297 

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde 
investeringen gebrachte ontvangen 
bijdrage van het Rijk, de Provincie, de 
Europese Unie en overigen 

0 0 0 

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen 
in (im)materiële  vaste activa (tegen 
verkoopprijs)  

0 0 0 

-6b Boekwinst op desinvesteringen in 
(im)materiële vaste activa 

0 0 0 

-7 Uitgaven aan verkoop van grond en de 
uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. 

0 0 0 

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen 
verkoopprijs) 

0 0 0 

-8b Boekwinsten op grondverkopen 0 0 0 

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 0 0 0 

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, 
maar rechtstreeks ten laste van de reserves 
worden gebracht en die nog niet vallen 
onder één van de ander genoemde posten 

0 0 0 
 

-11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen 
en aandelen. 
Vrijval ten gunste van algemene middelen 
van niet meer benodigde middelen in 
reserves 

0 0 0 

 Berekend EMU-saldo -555 823 561 
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5.8. Bedrijfsvoering 

 
5.8.1  Organisatie inrichting en managementfilosofie 
Het Utrechts Archief werkt volgens de principes van leanmanagement. Processen worden in 
het kader van continue verbeteren steeds verder gestroomlijnd met het oog op het leveren 
van klantwaarde. HUA wil in het beleid de garantie bieden aan rijk, gemeenten, provincie, 
stakeholders, samenwerkingspartners, klanten én het personeel dat er geïnvesteerd wordt in 
een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staan.  
De hoofdstructuur ziet er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de organisatiestructuur is de begroting 2017 van HUA gebaseerd op een 
formatie van 47,03 fte. De hiervoor geraamde salariskosten in 2017 zijn afgerond 
€ 2.746.700,00 
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Op 1 januari 2017 zijn er 70 vrijwilligers bij Het Utrechts Archief.  
HUA streeft ernaar om het ziekteverzuim onder de 4,1% te houden. 
 
Er worden (met uitzondering van de zomervakantie) 6-wekelijkse personeelsbijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT worden bijgepraat over 
het reilen en zeilen van HUA en waar kennisdeling centraal staat. Verder organiseren de 
afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast vinden jaarlijks 
beoordelingsgesprekken plaats en worden afspraken met medewerkers gemaakt over de 
opleiding en competentieontwikkeling.  
HUA heeft op dit moment nog geen Organisatieverordening. Het is de bedoeling om deze 
nota in 2016 samen te stellen en te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur. 
 
5.8.2  Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van HUA als overheidsorganisatie brengt met zich 
mee dat HUA vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Er vindt 
constructief overleg plaats met beleidsverantwoordelijken binnen rijk, provincies en 
gemeenten  
 
5.8.3  Huisvesting 
HUA maakt gebruik van: 

 het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere 
onderneming, waarin het Publiekscentrum is gehuisvest; 

 het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal 
zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht en deels van het 
Rijk. 

 
5.8.4 Interne beheersing 
Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën: 

1. bereiken van strategische doelstellingen 
2. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen 
3. betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging 
4. naleving wet- en regelgeving. 

 
HUA is in 2015 van start gegaan met een verbeterplan tot professionalisering van de 
financiële organisatie. Een onderdeel daarvan is de frauderisico-analyse. In de toekomst zal 
daarvoor jaarlijks een risicoanalyse en met input vanuit het Algemeen Bestuur een intern 
controleplan worden opgesteld. Op basis hiervan zullen er door het jaar heen diverse interne 
controles plaatsvinden om de werking van processen te beoordelen, de betrouwbaarheid van 
de financiële informatie te waarborgen en fraude/misbruik te signaleren. Hierover zal vanuit 
de ambtelijke organisatie periodiek worden gerapporteerd in bestuursrapportages. Daarnaast 
voert de externe accountant op gezette tijden controles uit. 
 
5.8.5 BTW 
HUA is voor het grootste deel van zijn activiteiten geen ondernemer voor de Omzetbelasting, 
omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor 
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bijdragen van het rijk en de gemeente Utrecht, is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van 
toepassing. 
 
5.8.6  Duurzaamheid 
HUA is een organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze 
voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, 
innovatie en materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid 
van HUA. Daarnaast zal HUA ook meer gaan focussen op andere onderwerpen binnen de 
bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding. 
 
5.8.7  Automatisering 
Op de kantoren van HUA worden de gebruikelijke Office-applicaties gebruikt. Elk 
personeelslid gebruikt een eigen PC of laptop die is aangesloten op een server. De computers 
worden elke vijf jaren vervangen. De financiële administratie maakt gebruik van het 
softwarepakket Exact van Advisie. 
 
5.8.8 Overheadbegroting 
Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
gewijzigd. Dit betekent dat de overheadbegroting van HUA moet worden opgenomen in de 
Programmabegroting 2017 e.v. 

 
 
 
Toelichting: 

1. Hogere personeelskosten als gevolg van de op 1 april 2016 afgesloten cao 
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2. Hogere kosten bedrijfsvoering vanwege hogere huisvestingslasten en 1% 
prijscompensatie 

3. Zie voor specificatie van de afschrijvingskosten hierna 5.8.9 “Investerings- en 
afschrijvingsoverzicht 2016 – 2020” 

4. Hogere bijdragen rijk, gemeenten en provincies conform toegekende beschikkingen 
5. Toevoeging aan bestemmingsreserve “Onderhoud depots” 
6. Onttrekking uit bestemmingsreserve “Website/digitale studiezaal” 

 
5.8.9  Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2016 - 2020 
Hierna treft u aan de voorgenomen nieuwe investeringen van HUA, welke geactiveerd 
worden op basis van de Nota Investering- en afschrijvingsbeleid 2016. In deze nota wordt 
vermeld dat als kapitaallasten aan de kostendragers worden toegerekend, alleen de 
afschrijvingskosten en niet de rentekosten worden doorberekend. De lasten die uit de 
voorgenomen investering voortvloeien, staan ook vermeld in onderstaande tabel. Deze lasten 
zijn verwerkt in de Programmabegroting 2016 – 2020. 
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6.  Financiële begroting 

6.1  Begroting 2017 
Op basis van de nieuwe begrotingsindeling ziet de financiële begroting van HUA er als volgt 
uit: 
 

 
  
 
Deze tabel wijkt af van de BBV-indeling en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van 
budgetten. 
 
In de tabel 2016 zijn verwerkt de financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2016 van 
1 mei 2016. 
 
Toelichting op de lasten en baten 2017 ten opzichte van 2016: 

Lasten 

1. Personeel 

Hogere personeelskosten als gevolg van de op 1 april 2016 afgesloten CAO 

3. Bedrijfsvoering 

Hogere huur kantoor gebouwen Alexander Numankade en hogere kosten onderhoud 

depots. 

5. Publiek 

De lagere lasten 2017 ten opzichte van de begroting 2016 zijn eenmalige kosten voor 

vernieuwing van de inrichting van de permanente expositie.  
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7. Archieven en collecties 

De raming 2017 is gebaseerd op de werkelijke lasten en baten volgens de jaarrekening 

2015. Ook is rekening gehouden met het vervallen bijdragen DVO RDO en project 

Vecht en Venen. 

9. Afschrijvingen 

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van 

investering per 1 januari 2016 conform de in de Nota Investering- en 

afschrijvingsbeleid 2016 afgegeven richtlijnen. 

 

Baten 

2. Bijdragen rijk, gemeenten en provincies 

De raming van deze post is gebaseerd op de gemaakte afspraken, welke schriftelijk 

zijn bevestigd (incl. de extra toezeggingen van de gemeente op basis van de 

Voorjaarsnota 2015, waarbij in 2015 € 50.000,00 extra beschikbaar is gesteld; in 2016 

€ 75.000,00 en in 2017 € 100.000,00. In 2018 e.v. komt deze extra toezegging te 

vervallen). 

4. Bijdragen derden 

De raming op deze post is gebaseerd op de gemaakte afspraken, welke schriftelijk zijn 

bevestigd. In 2016 is een eenmalige bijdrage geraamd in de vernieuwing van de 

inrichting van de permanente expositie.  

 
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen 
 

1. Toevoegingen aan reserves en voorzieningen 
Betreft toevoegingen aan de reserve “Vernieuwing exposities” en “Onderhoud 
depots”.  
 

2. Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen 
Betreft onttrekkingen uit: 

 de reserve “Toegang op het net” van € 15.000,00 in 2016 en 2017 en € 14.82,00 in 
2018; 

 de reserve “Website / digitale studiezaal van € 40.000,00 in 2017 e.v. 

 de reserve “Vernieuwing exposities” van € 130.000,00 in 2016 e.v. 
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6.2  Meerjarenraming 2018 – 2020 
De meerjarenraming is gebaseerd op een reëel structureel sluitende begroting. Daarbij is 
rekening gehouden met een raming van 1% voor verwachte loon- en prijsontwikkelingen. 
 

 
 

6.3 Balans 2015 – 2020 
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Toelichting op de balans 2015 - 2020: 
Nieuw opgenomen in de Programmabegroting 2017 is de geprognosticeerde balans, 
waarmee wordt voldaan aan de nieuwe wettelijke eisen volgens de vernieuwing van het BBV. 
De opgenomen cijfers voor 2015 komen uit de op 7 maart 2016 door het AB van HUA 
vastgestelde jaarrekening 2015. 
 
Activa 
  
Materiële vaste activa 
Voor de boekwaarden 2016 – 2020 wordt verwezen naar de hierna opgenomen lijst van 
investeringen 2016 – 2020. De daaruit voortvloeiende zijn opgenomen in de jaarschijven van 
de programmabegroting 2017  
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Vlottende activa 
Raming 2016 -2020 op basis van ervaringscijfers en rekening houdend met de 
geprognosticeerde ontwikkelingen m.b.t. de materiële vaste activa en de reserves. 
 

Passiva 
 

Eigen vermogen 
Voor de boekwaarden 2016 -202 wordt verwezen naar de hierna opgenomen specificatie. 
Op een tweetal reserves wordt hierna nader teruggekomen. Het betreft: 

a. Bestemmingsfonds Onderhoud depots; 
b. Bestemmingsreserve “Vernieuwing exposities”. 

 
In 2014 is de depothuur door de zogeheten “zaagtandconstructie” verlaagd.  
Daar in 2014 vanuit het Rijksvastgoedbedrijf de wens bestaat om het onderhoud van de 
gebouwen bij de huurder neer te leggen, heeft het ministerie van OC&W/Nationaal archief 
aangegeven dat hangende deze discussie het verschil tussen de lagere depothuur ten 
opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden.  
Daarvoor is door HUA een bestemmingsfonds “Onderhoud depots” op haar balans 
opgenomen waarin in de jaren 2014 en 2015 een jaarlijkse stortingen hebben 
plaatsgevonden. De stand van dit fonds bedraagt momenteel € 655.672,00. 
In 2016 is de storting van € 327.836,00 in dit fonds in de Programmabegroting achterwege 
gebleven, omdat het Nationaal Archief heeft aangegeven dat dit jaar een standpunt zal 
worden bepaald en met de regionale archieven nog voor 31 december 2016 zal worden 
afgerekend. Voor de jaren 2017 e.v. hebben vanuit een conservatief gedachtegoed stortingen 
wel plaatsgevonden, omdat het herziene rijksbeleid zeker in totaliteit bezien niet tot een 
verbetering van de financiële middelen van HUA zal leiden. 
 
Ten aanzien van de bestemmingsreserve “Vernieuwing Exposities” wordt opgemerkt dat 
daarin niet is verwerkt het maximaal uit de bestemmingsreserve te onttrekken bedrag van 
€ 970.352,00, vanwege het opnieuw inrichten van de permanente tentoonstelling, waartoe 
het AB op 7 december 2016 heeft besloten bij het opschonen van de balans van HUA.  In de 
2e Berap 2016 is meer bekend over de totale werkelijk hiervoor uit te geven kosten voor deze 
vernieuwing. In deze Berap zal over deze kosten worden gerapporteerd. Ook zal dan via een 
begrotingswijziging, na besluitvorming door het AB, de onttrekking uit deze 
bestemmingsreserve worden verwerkt en bekrachtigd. 
Om inde toekomst niet meer geconfronteerd te worden met niet of onvoldoende financiële 
middelen voor vervanging van de permanente expositie, zijn in de jaarschijven 2017 – 2020 
van deze geprognosticeerde balans geraamde stortingen in de meergenoemde reserve 
opgenomen. 
 
Afrondend wordt nog op gemerkt dat onderstaande reserves zijn opgesteld conform het 
bestaande niet geformaliseerde beleid. In september 2016 zal daarom een beleidsnota 
“Reserves en voorzieningen” aan het AB ter bekrachtiging worden aangeboden om nieuw 
beleid te formaliseren. In deze beleidsnota zullen alle thans bestaande reserves worden 
doorgenomen. Ook zullen voorstellen worden gedaan om reserves op te heffen en nieuwe 
reserves en voorzieningen in te stellen met het daarbij behorende beleid. Verder zal per 
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reserve en voorziening naast het beleid ook de maximum en minimum hoogte worden 
aangegeven.  
 

 

 

Netto vlottende schulden en Overlopende passiva 
Raming 2016 -2020 op basis van ervaringscijfers. 
 
6.3 Overzicht incidentele baten en lasten 2017 -2020 
Ingevolge het BBV is hierna dit verplichte overzicht opgenomen. 
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Vaststellingsbesluit 

 
 
 
 
Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief 
 
Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 9 juni 2016. 
 
De directeur van Het Utrechts Archief 
 
 
 
 
 
mw. drs. C.C.A. Keijsper 
 
 
 
 
 
Algemeen Bestuur 
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief in zijn vergadering van 20 
juni 2016. 
 
 
de directeur,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mw. drs. C.C.A. Keijsper     mr. J.H.C. van Zanen 
 


