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Dit is een samenvatting van de jaarrekening 2016. De samengevatte jaarrekening 2016 is bedoeld om het brede publiek op een beknopte wijze inzicht te 
geven in de financiële resultaten en gegevens van Stichting Het Rijksmuseum Fonds. In Nederland gelden daarvoor geen algemeen vastgestelde criteria. 
De samengevatte jaarrekening is vrijwel identiek aan de volledige jaarrekening 2016, met dien verstande dat (gegeven het beoogde doel) geen 
toelichtingen zijn opgenomen van de verschillende balansposten en de posten van de staat van baten en lasten. 
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FINANCIEEL VERSLAG

A. Bestuursverslag

Verantwoordingsverklaring

 
Besturen en toezicht houden 
 
Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat 
uit tenminste vijf en ten hoogste acht natuurlijke personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur, gehoord hebbende de 
Hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Bij de vervulling van vacatures in het bestuur wordt beoordeeld welke specifieke deskundigheid 
gewenst is. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid kan éénmalig worden herbenoemd voor nog een 
periode van drie jaar.  
 
Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. 
 
Het bestuur vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directie van het Rijksmuseum.  
 
Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt verzorgd door de afdeling Development van het 
Rijksmuseum onder andere middels een aantal medewerkers fondsenwerving die geheel werkzaam zijn voor het Rijksmuseum Fonds. De 
financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit negen leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter, penningmeester en zeven leden. De 
penningmeester en een lid van het bestuur zijn als beleggingsadviescommissie belast met het formuleren van adviezen aan het bestuur met 
betrekking tot het beleggingsbeleid en het toezicht op de uitvoering hiervan. Zij worden hierbij bijgestaan door een fiduciair 
vermogensbeheerder die bewaakt of de verschillende vermogensbeheerders handelen volgens het door het bestuur gegeven 
beleggingsmandaat. De fiduciair vermogensbeheerder stelt maandelijks een integrale rapportage op over de performance van de 
beleggingsportefeuilles waarin een analyse wordt gemaakt van de gerealiseerde beleggingsuitkomsten ten opzichte van het beleggingsplan. 
Naast de beleggingsadviescommissie is een financiële adviescommissie ingesteld. 
 
Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum financiële rapportages gemaakt over de 
aanwending van de verschillende fondsen, de resultaten van de fondsenwerving en de ontwikkeling van de kosten van beheer en 
administratie en van de eigen fondsenwerving. Voor deze laatste kosten hanteert het Rijksmuseum Fonds in de meerjarenraming een norm 
van maximaal 11,25%, hetgeen lager is dan de door het CBF gehanteerde norm van 25%. Het kostenpercentage van de eigen 
fondsenwerving over 2016 bedraagt 6,37%. De financiële rapportages worden voor elke vergadering besproken met de penningmeester en 
vervolgens, voorzien van een advies, voorgelegd aan het bestuur. 
 
Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie hiervan besproken, beleidsvraagstukken zoals het 
fondsenwervingsbeleid en de bestuurssamenstelling. Ook is in 2016 het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd. Deze evaluatie vindt 
jaarlijks plaats. 
 
De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert jaarlijks in het kader van de jaarrekeningcontrole de opzet en de werking van 
de administratieve organisatie en interne beheersing. De externe accountant is aanwezig op de bestuursvergadering waarin de jaarrekening 
wordt besproken en vastgesteld.  
 
 
Doelbereik en efficiënte middelenbesteding 
 
Het Rijksmuseum Fonds streeft ernaar zo effectief en doelmatig mogelijk te werken om zijn doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door 
jaarlijks een operationeel jaarplan met een bijbehorende begroting op te stellen waarin nader invulling wordt gegeven aan de strategische 
planning en de financiële meerjarenraming.  
 
Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Over de voortgang van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt 
ieder kwartaal tijdens de bestuursvergadering gerapporteerd. 
 
 
 
 
Beschikbare vermogens worden binnen de gegeven doelstellingen aangewend (tenzij anders is bepaald door de schenkers). Op basis van het 
verwachte rendement van het beleggingsbeleid en de aanwezige vermogens wordt jaarlijks een budget vastgesteld waar het Rijksmuseum een 
beroep op kan doen voor projecten- en of aankopen. Het bestuur streeft hierbij naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse fondsen op naam aan het 
Rijksmuseum van circa € 1 miljoen per jaar. De terugloop die hierdoor ontstaat in de vermogenspositie zal worden opgevangen door een voortvarend 
wervingsbeleid dat minimaal een gelijke inkomende geldstroom tot stand moet brengen. De jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen aan het Rijksmuseum 
kan nadrukkelijk worden gezien als een streefbedrag waarvan het bestuur (zowel naar boven als naar beneden) kan afwijken. 
 
De criteria op basis van een helder geformuleerde procedure en aanvraagformulieren om aanspraak te mogen maken op de middelen van het 
Rijksmuseum Fonds zijn voor medewerkers van het Rijksmuseum toegankelijk via het intranet. Projectaanvragen en evaluaties zijn in procedures 
vastgelegd en worden zodanig toegepast. Alle aanvragen worden ter beoordeling en goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In de notulen van de 
bestuursvergaderingen wordt vastgelegd welke aanvragen gedurende het jaar zijn goedgekeurd door het bestuur. Per kwartaal worden rapportages 
over de voortgang/afhandeling van aanwinsten en activiteiten opgesteld die door het bestuur worden beoordeeld. 
 
Communicatie met belanghebbenden 
 
Het Rijksmuseum Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het structureel onderhouden van zijn relaties en belanghebbenden.  
De belanghebbenden van het Rijksmuseum Fonds zijn zijn begunstigers: de (particuliere) schenkers, institutionele fondsen en relaties. Een tweede 
groep belanghebbenden betreft de medewerkers van het Rijksmuseum. 
Het Rijksmuseum Fonds stelt zijn begunstigers regelmatig op de hoogte onder meer door rapportages en het jaarverslag toe te sturen. Daarnaast 
worden begunstigers betrokken bij evenementen en vinden er (telefonische) contactmomenten plaats gedurende het jaar. 
Afdelingen binnen het Rijksmuseum worden op de hoogte gesteld van ondersteuning en voortgang van projecten door directie- en bestuursverslagen 
en bekendmakingen op intranet. 
 
Algemene informatie over het Rijksmuseum Fonds is op te vragen via de website rijksmuseum.nl/steun. Op deze site worden ook ontwikkelingen, 
aankopen en nieuwsfeiten met betrekking tot het fonds opgenomen. Foldermateriaal en voorbeelden van schenkingsakten zijn ook via deze weg op te 
vragen en te downloaden. 
 
Als zich klachten voordoen kunnen deze worden gemeld bij het fonds, hiervoor is een procedure opgesteld en deze treedt in werking als een klacht 
zich voordoet. 
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Uitgangspunten Reserves en Beleggingsbeleid

Vermogensbeheer

 Verdeling belegd vermogen 

 Vastrentend  Aandelen 

 Comple-

mentaire 

Beleggingen 

 Liquide 

Middelen Totaal % van  Totaal

€ € € € €

RMF Fondsen Algemeen 11.448.081       5.309.455           -                 60.250             16.817.786     65,0%

RMF Fondsen Specifiek 862.929            2.013.604           108.645         436.269           3.421.447       13,2%

RMF Projectsubsidies 2.581.839         -                     4.028             3.036.803        5.622.670       21,7%

Totaal Vermogen (€) 14.892.849        7.323.059           112.673          3.533.322         25.861.903      

Totaal Vermogen (%) 57,6% 28,3% 0,4% 13,7% 100,0% 100,0%

Asset Mix en Rendement in 2016

 Vastrentend  Aandelen 

 Comple-

mentaire 

Beleggingen 

 Liquide

Middelen  Totaal 

 Rendement 

2016 

RMF Fondsen Algemeen 68,1% 31,6% 0,0% 0,4% 100,0% 4,1%

RMF Fondsen Specifiek 25,2% 58,9% 3,2% 12,8% 100,0% 5,7%

RMF Projectsubsidies 45,9% 0,0% 0,1% 54,0% 100,0% 0,3%

RMF Totaal Vermogen 57,6% 28,3% 0,4% 13,7% 100,0% 3,7%

RMF Fondsen Algemeen
65,0%

RMF Fondsen Specifiek
13,2%

RMF Projectsubsidies
21,7%

De structurele ondersteuning op langere termijn aan het Rijksmuseum door het Rijksmuseum Fonds is alleen mogelijk indien middels de resultaten uit 
een voortvarend wervingsbeleid ten minste een zelfde inkomende geldstroom aan schenkingen en legaten kan worden gegenereerd. 
 
Schenkingen en bijdragen waaraan door de betreffende schenkers geen specifieke doelstelling met betrekking tot de aanwending is gegeven worden 
toegevoegd aan de reserves van het Rijksmuseum Fonds. Het bestuur kan een specifieke bestemming geven aan de reserves en heeft in dat kader 
besloten een tweetal reserves aan te houden. De eerste reserve betreft de “Continuïteitsreserve” die wordt aangehouden voor de risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat het Rijksmuseum Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het Rijksmuseum Fonds 
betreft dit vooral de dekking van de jaarlijkse uitvoeringskosten zodat een actief fondsenwervings beleid mogelijk blijft wat de continuïteit van het 
fonds op de langere termijn zal moeten waarborgen. Conform de bepalingen uit de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI) is deze gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie: de uitvoeringskosten. Uitgaande 
van een gemiddeld niveau van de jaarlijkse uitvoeringskosten (exclusief de kosten van beleggingen) van circa € 540.000 is de omvang van deze 
reserve bepaald op € 810.000. De overige middelen worden samengevoegd in de “Bestemmingsreserve voor (aanvulling) projecten uit eigen 
middelen”. Deze tweede reserve wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen aan het Rijksmuseum. Dit betreft de bijdragen die niet 
kunnen worden verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) doelstelling van een van 
de reeds aanwezige fondsen, dan wel dat de beschikbare middelen van de verschillende fondsen ontoereikend zijn. Ultimo 2016 bedraagt deze 
reserve € 1.189.729.  
 
  

Het Rijksmuseum Fonds heeft een lange beleggingshorizon en heeft een daaruit voortvloeiend beleggingsbeleid geformuleerd. Gestreefd wordt 
naar een resultaat (rendement en risico) op het belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat zien. Het resultaat van de 
beleggingen wordt steeds afgezet tegen het resultaat van de beleggingsplanindex (de benchmark of referentie maatstaf). Toegevoegde waarde 
wordt gerealiseerd door het vermogen te spreiden over beleggingscategorieën en –componenten, en spreiding aan te brengen tussen 
beleggingsstijlen. Internationale spreiding geeft eveneens een risico verlagend effect op de waardefluctuaties van de totale portefeuille. 
 
Algemeen vermogen: het beleggingsbeleid is afgestemd op het bestedingsbeleid waarbij het streven is om jaarlijks een bijdrage van circa € 1 
miljoen ter beschikking te kunnen stellen aan het Rijksmuseum voor kunstaankopen en projecten, afkomstig uit enerzijds de 
beleggingsresultaten en anderzijds fondsenwerving. Het beleggingsplan gaat uit van een strategische vermogensverdeling van 70% 
Vastrentende Waarden en 30% Aandelen. De governance structuur rondom het beleggingsproces is zodanig ingericht dat de 
verantwoordelijkheid voor de beleids- en strategische aspecten nadrukkelijk bij het bestuur ligt. De fiduciair vermogensbeheerder is 
verantwoordelijk voor het tactische beleid en het dagelijks beheer van de beleggingen. Per 31 december 2016 wordt circa € 16,8 miljoen belegd 
volgens dit beleggingsplan.  
 
Specifiek vermogen: in overleg kan maatwerk worden geleverd waarbij de schenkers mede de risicograad kunnen bepalen. Uitgangspunt hierbij 
is dat de inrichting van de schenkingen past binnen het beleid van het Rijksmuseum Fonds. Momenteel volgt een viertal Fondsen op Naam hun 
eigen beleggingsbeleid- en portefeuille-inrichting. De betreffende schenkers hebben ervoor gekozen om eigen beleggingscriteria te formuleren, 
uit te voeren door een door henzelf gekozen portefeuille manager.  
 
Projectsubsidies: het aanwezige vermogen dat is gekenmerkt als projectsubsidies (inclusief het saldo op de stortingsrekening) wordt grotendeels 
uitgezet op korte termijn spaardeposito’s en spaarrekeningen. 
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Verschillenanalyse realisatie 2016 ten opzichte van de begroting 2016

Het resultaat over 2016 bedroeg € 27.771 positief wat € 80.466 positiever is dan het begrote negatieve resultaat van € 52.695 Het verschil tussen gerealiseerd en

begroot resultaat over 2016 is als volgt samengesteld:

2016 2016

werkelijk Begroot verschil

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 4.358.078         3.013.333        1.344.745          

Baten uit acties van derden 5.315.456         4.318.182        997.274             

Baten uit beleggingen 867.183            741.528           125.655             

10.540.717       8.073.043        2.467.674          

Lasten

Bijdragen aan Stichting het Rijksmuseum 9.842.619         7.335.515        2.507.104          

Kosten eigen fondsenwerving 277.790            339.000           61.210-               

Kosten acties van derden 95.000              95.000             -                     

Kosten van beleggingen 120.253            100.723           19.530               

Kosten van beheer en administratie 177.284            255.500           78.216-               

10.512.946       8.125.738        2.387.208          

Resultaat 27.771              52.695-             80.466               

Het boekjaar 2016 is voor het Rijksmuseum Fonds wederom bijzonder succesvol verlopen op het gebied van eigen fondsenwerving en op het gebied van werven 
van baten uit acties van derden. Vele mensen bleken bereid om hun betrokkenheid bij het museum te tonen middels een schenking. In 2016 werden er 4 nieuwe 
Fondsen op Naam verwelkomd waardoor het totaal aantal Fondsen op Naam ultimo 2016 inmiddels 137 bedraagt. Ook werden er 3 Fondsen op Naam verlengd en 
ontving het Rijksmuseum Fonds een groot aantal nalatenschappen. Het Rijksmuseum waardeert deze blijk van betrokkenheid en het in het museum gestelde 
vertrouwen zeer. Een en ander resulteerde er in dat de baten uit eigen fondsenwerving € 1,3 miljoen en de baten uit acties van derden € 1,0 miljoen hoger 
uitkwamen dan begroot. 
 
Het resultaat van de beleggingen kwam over 2016 hoger uit dan begroot. Belangrijke uitgangspunten voor de beleggingen zijn het in stand houden van 
geschonken vermogen en het beheersen van risico's, waaronder het vermijden van (grote) waardedalingen. In dit kader wordt een aanzienlijk deel van de 
portefeuille belegd in vastrentende waarden. Het rendement van de totale portefeuille bedroeg +3,7% in 2016. De algemene beleggingsportefeuille die het grootste 
deel uit maakt van de beleggingen realiseerde een rendement van +4,1% terwijl hiervoor +3,5% was geraamd.  
 
De bijdragen aan Stichting het Rijksmuseum zijn € 2,5 miljoen hoger dan begroot. De grootste bijdrage aan het Rijksmuseum in 2016 betrof de bijdrage van € 5,2 
miljoen voor de aankoop van het schilderij 'Hollands meisje aan het ontbijt' van de 18de-eeuwse schilder Jean-Étienne Liotard. Deze bijdrage was mogelijk doordat 
in 2016 meer inkomsten uit eigen fondsenwerving en uit aandeel acties derden werden gerealiseerd dan begroot. 
 
De overige kosten (kosten eigen fondsenwerving, kosten acties van derden, kosten van beleggingen en kosten van beheer en administratie) kwamen € 0,1 miljoen 
lager uit dan begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijksmuseum Fonds in 2016 terughoudend is omgegaan met kosten van representatie en overige 
kosten voor netwerken. 

Financieel verslag 2016

Rijksmuseum Fonds
4



FINANCIEEL VERSLAG

Begroting 2017 en de financiële meerjarenraming 2018-2020

De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten wordt onderstaand weergegeven.

2017 2018 2019 2020

Begroot Raming Raming Raming

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 3.235.556       3.284.089         3.333.350        3.383.350          

Baten uit acties van derden 4.318.182       4.382.955         4.448.699        4.515.429          

Baten uit beleggingen 689.648          701.463            714.072           727.509             

8.243.386       8.368.507         8.496.121        8.626.288          

Lasten

Besteed aan doelstelling: Bijdragen aan Stichting het Rijksmuseum 7.157.738       7.249.204         7.342.041        7.436.271          

Kosten eigen fondsenwerving 364.000          369.460            375.002           380.627             

Kosten aandeel acties van derden 95.000            96.425              97.871             99.339               

Kosten van beleggingen 100.000          102.000            104.040           106.121             

Kosten van beheer en administratie 265.000          268.975            273.010           277.105             

7.981.738       8.086.064         8.191.964        8.299.463          

Overschot/tekort 261.648          282.443            304.157           326.825             

Het overschot/tekort wordt als volgt verwerkt:

- Reserves 46.010-            48.404-              50.590-             52.548-               

- Fondsen algemene beleggingsportefeuille 176.174          194.104            212.534           231.472             

- Fondsen eigen vermogensbeheerders 131.484          136.743            142.213           147.901             

- Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen -                  -                    -                   -                     

261.648          282.443            304.157           326.825             

Percentage kosten eigen fondsenwerving

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

(idem maar gemiddeld over 3 jaar) 7,64% 9,62% 11,25% 11,25%

Percentage besteding

Besteed aan doelstelling als percentage van besteedbare baten 86,83% 86,62% 86,42% 86,20%

Besteed aan doelstelling als percentage van de totale lasten 89,68% 89,65% 89,62% 89,60%

Overige kosten percentages

Kosten aandeel acties van derden als percentage van baten uit acties van derden 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Kosten van beleggingen als percentage van baten uit beleggingen 14,50% 14,54% 14,57% 14,59%

Kosten van beheer en administratie als percentage van totale baten 3,21% 3,21% 3,21% 3,21%

Amsterdam, 6 juni 2017

B.E.M. Wientjes voorzitter

Mevrouw A.C. Kruize – Schuitemaker       penningmeester

J. Scholten lid

P.A. Elverding                            lid

Mevrouw N. Kroes                                  lid

H.M. Holterman                          lid

L.J.R. de Vink lid

Mevrouw J.M. van Karnebeek - Thijssen lid

M.W. Staal lid

De uitgangspunten voor de begroting en de financiële meerjarenraming zijn in 2015 door het bestuur geëvalueerd en voor de komende jaren 
opnieuw vastgesteld. 
 
Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen (reguliere) fondsenwerving en de kosten van eigen fondsenwerving een norm 
van 11,25%. Dit is lager dan de CBF-norm die aangeeft dat de kosten eigen fondsenwerving niet meer mogen zijn dan 25% (gemiddeld over 
een periode van drie jaar) van de opbrengsten eigen fondsenwerving. Voor de te realiseren inkomsten uit acties van derden en de kosten 
acties van derden wordt een norm gehanteerd van 2,2%. Deze kostenpercentages zijn gesteld op 75% van de betreffende kostenpercentages 
die door de fondsenwervende instellingen die bij het CBF zijn aangesloten zijn gerealiseerd in de periode 2010-2013. 
 
Naast de reguliere opbrengstenstroom van eigen fondsenwerving kent het Rijksmuseum Fonds een incidentele inkomstenstroom van 
fondsenwerving die sterk afhankelijk is van incidentele kunstaankopen door het Rijksmuseum, waarvoor additioneel fondsen worden 
geworven. Indien zich dit voordoet worden deze inkomsten steeds direct ter beschikking gesteld als bijdrage voor het doen van aankopen 
waarvoor in deze gevallen specifieke fondsen zijn geworven. 
 
Het Rijksmuseum Fonds is begunstigde van de loterij-acties van de BankGiro Loterij. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten. De gelden 
worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat deze worden aangewend voor het doen van aankopen van Nederlands Cultureel 
Erfgoed. De in enig jaar ter beschikking gestelde middelen worden veelal in het zelfde jaar aangewend conform de eisen van de BankGiro 
Loterij. Niet bestede gelden worden aangehouden als vastgelegd vermogen. 
 
De aanwezige vermogens worden, voor zover de schenkingsaktes dit toelaten, binnen de gegeven doelstelling in zijn geheel aangewend. 
Gestreefd wordt naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse reserves en fondsen (exclusief de projectsubsidies) van circa € 1 miljoen per jaar. 
Deze jaarlijkse bijdrage is een streefbedrag waar het bestuur van kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden. Voor projectsubsidies is 
het uitgangspunt dat deze in het jaar van ontvangst worden aangewend als bijdrage aan het Rijksmuseum. 
 
In de begroting 2017 en de financiële meerjarenraming 2018-2020 wordt er van uit gegaan dat het verwacht (langjarig gemiddeld) rendement 
van het beleggingsplan van de algemene beleggingsportefeuille 3,5% per jaar bedraagt. De eerste 2% van het rendement van de algemene 
beleggingsportefeuille wordt toegevoegd aan de reserves. De projectsubsidies worden zoveel mogelijk uitgezet op spaarrekeningen en korte 
termijn spaardeposito’s. Het hiermee behaald rendement wordt ook toegevoegd aan de reserves. De toevoeging van het rendement op de 
projectsubsidies samen met de eerste 2% rendement over de algemene beleggingsportefeuille aan de reserves moeten waarborgen dat de 
reserves voldoende worden aangezuiverd om de jaarlijkse uitvoeringskosten te kunnen dekken. 
De rendementen van fondsen die een eigen vermogensbeheerder hebben worden toegevoegd aan de betreffende fondsen.  
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B. Jaarrekening

Balans per 31 december 2016 ( na resultaat bestemming)

31 december

2016 2015

(in euro's)

Activa

1. Materiële vaste activa 556.820           -                     

2. Financiële vaste activa 18.785.831      18.150.424        

3. Vorderingen 4.871.483        5.663.702          

4. Liquide middelen 7.076.072        5.484.378          

31.290.206      29.298.504        

Passiva

5. Reserves en fondsen

- 5.1. Reserves 1.999.729        2.194.194          

- 5.2. Fondsen 15.604.579      15.382.343        

17.604.308      17.576.537        

6. Kortlopende schulden

6.1. Stichting het Rijksmuseum 12.882.317      10.925.949        

6.2. Overige te betalen kosten 803.581           796.018             

13.685.898      11.721.967        

31.290.206      29.298.504        
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Staat van baten en lasten over 2016

2016 2016 2015

werkelijk Begroot werkelijk

(in euro's)

Baten

7. Baten uit eigen fondsenwerving 9.673.534       4.358.078         3.013.333        4.851.154          

8. Baten uit acties van derden 9.673.534       5.315.456         4.318.182        4.085.522          

9. Baten uit beleggingen 867.183          867.183            741.528           554.885             

Som der baten 10.540.717       8.073.043        9.491.561          

Lasten

Besteed aan doelstelling

10. Bijdragen aan Stichting het Rijksmuseum 9.842.619-       9.842.619         7.335.515        8.758.923          

Totaal besteed aan doelstelling 9.842.619         7.335.515        8.758.923          

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 670.327-          277.790            339.000           257.274             

Kosten aandeel acties van derden 670.327          95.000              95.000             95.000               

Kosten van beleggingen 120.253            100.723           124.481             

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 177.284            255.500           186.602             

Som der lasten 10.512.946       8.125.738        9.422.280          

Resultaat 27.771              52.695-             69.281               

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Bestemmingsreserves 194.465-            16.931-             496.216-             

- Bestemmingsfondsen: algemeen vermogensbeheer 276.139-            150.626           474.869             

- Bestemmingsfondsen: eigen vermogensbeheer 233.182            113.610           197.151             

- Bestemmingsfondsen: projectsubsidies 265.193            300.000-           106.523-             

27.771              52.695-             69.281               

Percentage kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving 6,37% 11,25% 5,30%

(idem maar gemiddeld over 3 jaar) 4,42% 6,05% 3,27%

Percentage besteding

Bestedingspercentage baten: besteed aan doelstelling als percentage van baten 93,38% 90,86% 92,28%

Bestedingspercentage lasten: besteed aan doelstelling als percentage van de totale lasten 93,62% 90,28% 92,96%

Overige kosten percentages

Kosten aandeel acties derden als percentage van baten uit acties van derden 1,79% 2,20% 2,33%

Kosten van beleggingen als percentage van baten uit beleggingen 13,87% 13,58% 22,43%

Kosten van beheer en administratie als percentage van totale baten 1,68% 3,16% 1,97%
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Kasstroomoverzicht over 2016

2016 2016 2015

werkelijk Begroot werkelijk

(in euro's)

Saldo van baten en lasten 27.771              52.695-             69.281               

Aanpassingen voor:

- mutaties ongerealiseerde koersverschillen en opgelopen rente 627.225-            712.252-           395.275-             

- mutatie vorderingen 792.219            -                   592.806             

- mutatie kortlopende schulden 1.963.931         -                   18.302.579-        

          Netto kasstroom uit operationele activiteiten 2.156.696         764.947-           18.035.767-        

Aankopen effecten 3.414.359-         2.552.386-        18.778.275-        

Verkopen effecten 3.406.177         3.017.333        20.717.282        

Verkrijging onroerend goed uit nalatenschap 556.820-            -                   -                     

          Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 565.002-            464.947           1.939.007          

          Mutatie liquide middelen 1.591.694         300.000-           16.096.760-        

Liquide middelen

- Stand 1 januari 5.484.378         4.949.643        21.581.138        

- Stand 31 december 0 check 7.076.072         4.649.643        5.484.378          

          Mutatie liquide middelen 1.591.694         300.000-           16.096.760-        

Toelichting

Balans per 31 december 2005

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Deze Richtlijn is opgesteld door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en kunde van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme wijze de 
ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende instellingen zichtbaar te maken. 
 
Naast de verslaggeving conform voornoemde richtlijn dient het niet-financiële deel van het verslag te voldoen aan de vereisten die het CBF-keurmerk 
daaraan stelt. Het Rijksmuseum Fonds hanteert sinds 2005 deze vereisten in de verslaggeving. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit van de activiteiten 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Criteria voor consolidatie  
Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan Stichting Het Rijksmuseum. Consolidatie zou gezien de verschillende aard van de organisaties geweld 
doen aan de uniforme en transparante verslaggevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds verantwoordelijk voor de 
verantwoording van de besteding. Om deze reden vindt geen consolidatie plaats met het Rijksmuseum. Het jaarverslag van Stichting Het Rijksmuseum 
is opvraagbaar en/of te raadplegen via de website rijksmuseum.nl. Bij de jaarrekening 2016 van het Rijksmuseum is op 29 maart 2017 een 
goedkeurende controleverklaring afgegeven. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten financiële vaste activa, vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden. Alle financiële 
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden 
financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Het Rijksmuseum Fonds kent geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per balansdatum 
geldende wisselkoersen. 
 
Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 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. Er zijn geen 
waarderingsgrondslagen naar de mening van het bestuur die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de 
financiële positie. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De eerste waardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de 
vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen historische kosten volgens het kostprijsmodel van RJ 212 Materiële vaste activa. Volgens het kostprijsmodel 
wordt een materieel vast actief gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Financiële vaste activa  
De financiële vaste activa betreffen de beleggingen op lange termijn van de reserves en fondsen. De obligaties en de aandelen worden hierbij 
gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. Het verschil tussen beurswaarde en de aanschafwaarde wordt verantwoord in de staat van baten en 
lasten. Gelet op de omstandigheid dat de intentie er is tot het duurzaam aanhouden van de effectenportefeuille, is de effectenportefeuille gerubriceerd 
onder de financiële vaste activa. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering 
rekening gehouden. 
 
Reserves en fondsen 
De reserves en fondsen van de stichting zijn ingedeeld in drie categorieën. 
 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden 
beschikt voor het doel waarvoor het Rijksmuseum Fonds is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere 
termijn te waarborgen. 
 
Bestemmingsreserve 
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in 
het verlengde van de doelstelling van de stichting. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen aan het 
Rijksmuseum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder 
de (specifieke) doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen, dan wel dat de beschikbare middelen van de verschillende fondsen ontoereikend 
zijn. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het 
bedrag en de doelstelling van de reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld.  
 
Kortlopende schulden 
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming 
van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Verplichtingen en rechten op kapitaal worden 
verwerkt in de staat van baten en lasten en op de balans op het moment dat deze niet meer voorwaardelijk zijn. 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) ontvangen gelden en waarden uit hoofde van schenkingen, 
legaten en nalatenschappen. Deze baten worden verantwoord wanneer een betrouwbare schatting van de omvang kan worden gemaakt. Toegezegde 
schenkingen, legaten en nalatenschappen waarvan de indicatie omtrent de omvang en inbaarheid op grond van deze criteria nog niet voldoende 
expliciet kan worden vastgesteld, worden als niet uit de balans blijkende rechten onder het hoofd “Rechten op Kapitaal” opgenomen. 
 
Baten uit acties van derden 
Conform de CBF richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met het CBF keur aangemerkt als baten uit acties van derden. 
Schenkingen van andere instellingen worden aangemerkt als baten eigen fondsenwerving. 
 
Baten uit beleggingen 
De baten uit beleggingen betreffen ontvangen dividenden en intrest en het verschil tussen de beurswaarde en de aanschafwaarde van de effecten. 
 
Besteed aan de doelstelling / bijdragen aan het Rijksmuseum  
Onder besteed aan doelstelling worden de toegezegde bijdragen die in het boekjaar zijn toegekend door het bestuur van het Rijksmuseum Fonds aan 
het Rijksmuseum verantwoord. 
 
Kosten uit eigen fondsenwerving 
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven van fondsen.  
 
Uitvoeringskosten eigen organisatie  
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis van de aard van de onderscheiden kosten toegerekend aan de kosten van 
fondsenwerving, kosten aandeel acties van derden en de kosten van beheer en administratie. 
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C. Meerjarenoverzicht

Staat van baten en lasten

2016 2015 2014 2013 2012

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 4.358.078           4.851.154       9.453.412         5.438.560        4.021.695          

Baten uit acties van derden 5.315.456           4.085.522       14.680.402       9.413.499        4.403.245          

Baten uit beleggingen 867.183              554.885          1.750.271         556.287           1.087.340          

10.540.717         9.491.561       25.884.085       15.408.346      9.512.280          

Lasten

Besteed aan doelstelling: Bijdragen aan Stichting het Rijksmuseum 9.842.619           8.758.923       27.853.204       17.423.598      4.163.901          

Voorlichting en voorbereiding activiteiten

Totaal besteed aan doelstelling 9.842.619           8.758.923       27.853.204       17.423.598      4.163.901          

Kosten eigen fondsenwerving 277.790              257.274          150.784            157.717           169.228             

Kosten acties derden 95.000                95.000            -                    

Kosten van beleggingen 120.253              124.481          40.391              14.402             15.148               

Kosten van beheer en administratie 177.284              186.602          215.082            163.459           144.430             

10.512.946         9.422.280       28.259.461       17.759.176      4.492.707          

Overschot/tekort 27.771                69.281            2.375.376-         2.350.830-        5.019.573          

Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:

- Bestemmingsreserves 194.465-              496.216-          179.872-            321.826-           183.995-             

- Bestemmingsfondsen: algemeen vermogensbeheer 276.139-              474.869          1.450.830-         615.487           1.886.720          

- Bestemmingsfondsen: eigen vermogensbeheer 233.182              197.151          182.861            220.545           1.763.640          

- Bestemmingsfondsen: projectsubsidies 265.193              106.523-          927.535-            2.865.036-        1.553.208          

27.771                69.281            2.375.376-         2.350.830-        5.019.573          

Percentage kosten eigen fondsenwerving

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 6,37% 5,30% 1,60% 2,90% 4,21%

(idem maar gemiddeld over 3 jaar) 4,42% 3,27% 2,90% 4,24% 5,10%

Percentage besteding

Besteed aan doelstelling als percentage van besteedbare baten 93,38% 92,28% 107,61% 113,08% 43,77%

 Bestedingspercentage lasten: besteed aan doelstelling als 

percentage van de totale lasten 93,62% 92,96% 98,56% 98,11% 92,68%

Overige kosten percentages

Kosten aandeel acties derden als percentage van baten uit acties van derden 1,79% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Kosten van beleggingen als percentage van baten uit beleggingen 13,87% 22,43% 2,31% 2,59% 1,39%

Kosten van beheer en administratie als percentage van totale baten 1,68% 1,97% 0,83% 1,06% 1,52%

Balans

2016 2015 2014 2013 2012

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

(in euro's)

Activa

1. Materiële vaste activa 556.820              -                  -                    -                   -                     

2. Effecten 18.785.831         18.150.424     19.694.156       16.997.715      13.171.952        

3. Vorderingen 4.871.483           5.663.702       6.256.508         3.020.435        660.978             

4. Liquide middelen 7.076.072           5.484.378       21.581.138       7.501.948        10.838.775        

31.290.206         29.298.504     47.531.802       27.520.098      24.671.705        

Passiva

5. Reserves en fondsen

- Bestemmingsreserves 1.999.729           2.194.194       2.690.410         2.833.569        3.155.395          

- Bestemmingsfondsen: algemeen vermogensbeheer 10.861.819         11.137.958     10.658.089       11.967.155      11.351.668        

- Bestemmingsfondsen: eigen vermogensbeheer 3.314.030           3.080.848       2.883.697         2.700.836        2.480.291          

- Bestemmingsfondsen: projectsubsidies 1.428.730           1.163.537       1.275.060         2.982.567        5.847.603          

17.604.308         17.576.537     17.507.256       20.484.127      22.834.957        

6. Schulden op korte termijn

- Stichting het Rijksmuseum 12.882.317         10.925.949     29.203.798       6.202.855        944.074             

- Overige te betalen kosten 803.581              796.018          820.748            833.116           892.674             

13.685.898         11.721.967     30.024.546       7.035.971        1.836.748          

31.290.206         29.298.504     47.531.802       27.520.098      24.671.705        
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