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1 Over Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
De Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) is in 2011 na een fusie van het Nationaal
Brandweermuseum en Nederlands Politiemuseum gestart als Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI).
Naast het beheer van de collecties van de Nederlandse Politie, brandweer, Bescherming Bevolking en
Rode Kruis, exploiteert het NVI als geregistreerd museum meerdere bezoekerslocaties:
Veiligheidsmuseum PIT (Almere), Nationaal Brandweermuseum (Hellevoetsluis), Musea Bescherming
Bevolking (Rijswijk en Grou). Het afsprakenkader inclusief de bekostiging van het NVI zou op basis
van de in 2011 gemaakte afspraken eindigen per 2022.
Begin 2021 heeft het NVI nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van Justitie en Veiligheid
(J&V), de Nationale Politie (NP) en het NIPV (instituut van de veiligheidsregio’s) over de transitie tot
erfgoedstichting. Dit houdt in dat vanaf 2022 het NVI zich alleen nog maar richt op het beheer van
erfgoed op het gebied van publieke veiligheid en de formele musea, te weten Veiligheidsmuseum PIT
(PIT) en het Nationaal Brandweermuseum (NBM) zal sluiten c.q. afstoten.
Deze afspraken hebben ertoe geleid dat medio 2021 de exploitatie van het NBM is overgedragen
aan de lokale stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis (de collectie is in bruikleen gegeven aan
deze stichting), in november 2021 Veiligheidsmuseum PIT definitief gesloten is voor publiek en eind
2021 een nieuw centraal depot in Apeldoorn is geopend.

Figuur 1 Het nieuwe centraal depot en kantoor van het NVI (Sint Eustatius 18 Apeldoorn)

2021 was voor het NVI dan ook te kenschetsen als een jaar van transitie, een proces dat de komende
periode nog zal doorlopen. Voor dit proces zijn aanvullende middelen verkregen van de drie
bekostigende partijen. Deze koerswijziging heeft uiteraard grote impact gehad op de organisatie, zo
heeft een aantal medewerkers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, de organisatie verlaten. Een
kleine groep medewerkers heeft de transitie ingezet. Concreet betekende dit het overdragen, sluiten
en verhuizen van omvangrijke locaties, en dat met harde deadlines. Voorts is gewerkt aan de
gewijzigde governance die medio 2022 wordt doorgevoerd, maar onder meer ook aan de daarbij
horende nieuwe identiteit (inclusief naam en huisstijl), collectieplatform en gewijzigde
bedrijfsvoering. Dit alles vanuit de nieuwe depot- en kantoorlocatie in Apeldoorn.
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2 Bestuurlijk verslag 2021
Statutair zijn in 2011 de doelstellingen als volgt vastgelegd: De Stichting heeft ten doel met behoud
van eigen zelfstandigheid al dan niet in samenwerking met andere rechts- en natuurlijke personen:
het verzorgen van een publiekaanbod over het heden en verleden van de openbare orde en veiligheid
in Nederland, de exploitatie van de historische collectie Politie Nederland en de exploitatie van de
historische collectie Brandweer Nederland.
Gelet op de transitie tot erfgoedstichting is het noodzakelijk dat deze doelstelling wordt gewijzigd.
Momenteel loopt het proces om te komen tot nieuwe statuten, naar verwachting wordt dit in het
derde kwartaal van 2022 afgerond. In de statuten zal worden bepaald dat de stichting de Ethische
code voor Musea, de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie bij het personeels- en
vrijwilligersbeleid, hanteert en onderschrijft. Het NVI is door de Belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het bestuur van de stichting is in 2021 formeel 5 keer in vergadering bijeen geweest (28 januari, 3
mei, 15 juni, 6 oktober, 16 december). Een geplande bestuurlijke strategiebijeenkomst in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de NP en NIPV kon vanwege o.a. Coronamaatregelen niet
plaatsvinden in 2021 (deze vond alsnog plaats op 28 maart 2022). Het bestuur ontvangt geen
vacatievergoeding voor bestuursvergaderingen. Vanwege de aanstaande / lopende transitie van de
stichting heeft het bestuur eerder al besloten de termijnen t.a.v. de zittingsduur (rooster van
aftreden) vooralsnog niet te hanteren.
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: L. Nieuwerth
Hoofdfunctie: Nationale Politie, Districtschef; nevenfuncties: geen
Aangetreden: 17 november 2011
Penningmeester: J.M.C. van Dijk
Hoofdfunctie: -; nevenfuncties: penningmeester Nederlandse Duivensportbond, penningmeester
Stichting Wildlife, Voorzitter CC Midebo
Aangetreden: 17 november 2011
Lid: J.A. van der Zwan
Hoofdfunctie: Directeur Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek / Flevoland; nevenfuncties: Aangetreden: 17 november 2011
Lid: H. Land
Hoofdfunctie: Auditor Museumregistratie; nevenfuncties: lid RvT Holland Opera (Amersfoort), intern
begeleider Reinwardt Academie (AHK, Amsterdam), lid bestuur De Horsten Liendert (Amersfoort).
Aangetreden: 01-01-2016
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Bestuurlijke Hoofdthema’s in het verslagjaar
Maatregelen betreffende Covid-19 | Taakstelling en bekostiging NVI vanaf 2022; overleg met J&V, NP
en NIPV | Overdracht exploitatie NBM aan lokale stichting | Sluiting Veiligheidsmuseum PIT | Huur
depot en kantoor St Eustatius | Ontwikkeling Collectieplatform | Functieboek en -waardering |
Ontwikkeling nieuwe naam en huisstijl | Inkoop- en aanbesteding | Overige transitietrajecten |
Overname collectie Politiepettenmuseum | Nieuwe overeenkomst Huur bunkercomplex Grou |
Aankoop varend Erfgoed RP-1.
Relevante wet- en regelgeving
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut ontvangt (overheids)subsidies en past ter verantwoording
hiervoor, mede op basis van het Accountantsprotocol Nationaal Veiligheidsinstituut, de volgende
wet- en regelgeving en andere afspraken toe:
Kader voor financiële rechtmatigheid:
•
•
•
•
•
•

Wet Justitie-subsidies, hoofdstuk 4e (openbare orde en veiligheid);
Europese aanbestedingsrichtlijnen, als ook nationale wetgeving: Aanbestedingswet 2012 en
Gids Proportionaliteit;
Wet normering topinkomens en ministeriële regelingen 'Controleprotocol WNT';
Wet- en regelgeving rondom omzetbelasting, loonbelasting (specifiek ook
vrijwilligersvergoedingen) en vennootschapsbelasting;
AVG Richtlijn (ten aanzien van eventuele financiële consequenties in geval van boetes);
Correspondentie van JenV / verplichtingen vanuit de subsidiebeschikking;

Verslaggevingskader:
•
•

•

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven;
Aanvullend (JenV-beleid): In de staat van baten en lasten dienen naast de realisatie- ook de
begrotingscijfers te worden opgenomen. Verschillen tussen realisatie- en begrotingscijfers
dienen te worden toegelicht indien per post het verschil groter is dan 10% van het begrote
cijfer;
Aanvullend (JenV-beleid): De staat van baten en lasten dient de verantwoordingsinformatie
te bevatten die herleidbaar is naar de ingediende begroting zoals opgenomen in de
subsidieaanvraag;

In het verslagjaar zijn geen overtredingen van wet- en regelgeving te noemen.
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3 Activiteitenverslag
Net als in 2020 was er in het verslagjaar sprake van generieke Covid-19 maatregelen met grote
gevolgen voor de bezoekerslocaties. Daarnaast liepen de achterstanden in collectiebeheer op door
enerzijds beperking van inzet van collectie-vrijwilligers (relatief veel senioren) en de toename van
schenkingen vanwege de lockdowns.
Voorts was er de impact van de transitie. Voor Veiligheidsmuseum PIT betekende dit definitieve
sluiting voor bezoekers per 21 november 2021. Voor het Nationaal Brandweermuseum betekende dit
dat bezoekers pas weer mochten worden ontvangen nadat de exploitatie overgedragen was aan de
Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis.
Opgemerkt wordt dat in 2021 geen compensatie voor de nadelige financiële effecten van de
generieke Covid-19-maatregelen zijn ontvangen door het NVI.
Veiligheidsmuseum PIT
In 2021 heeft PIT 16.523 betalende bezoekers ontvangen. Dit staat in schril contrast met de
nagenoeg 50.000 bezoekers die in 2019 PIT bezochten. Vanwege de Covid-maatregelen is in 2021
niet alleen het aantal bezoekers sterk gereduceerd, ook zijn er niet of nauwelijks aanvullende
inkomsten gegenereerd vanuit kinderfeestjes, educatie, events, verhuur, etc.

Figuur 2 Op 21 november 2021 sloot PIT voor de laatste keer haar deuren voor publiek

Op 21 november was de laatste dag waarop bezoekers ontvangen werden. Vanwege de Covidmaatregelen kon er geen afsluitende bijeenkomst voor de betreffende beroepsmedewerkers en
vrijwilligers plaatsvinden (dit is alsnog georganiseerd in mei 2022); formeel is van al deze mensen
afscheid genomen (zie ook elders in dit verslag). Vanaf 21 november is gewerkt aan de afbouw van
PIT. In februari 2022 is het pand leeg opgeleverd aan de verhuurder. Een deel van de expo-paviljoens
is zorgvuldig gedemonteerd en overgebracht naar het centraal depot in Apeldoorn ten behoeve van
eventuele toekomstige inzet bij exposities. De collectie die bij PIT werd tentoongesteld is
overgebracht naar het centraal depot van het NVI.
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Brandweermuseum Hellevoetsluis
Zoals hiervoor aangegeven is de exploitatie vanaf medio 2021 voortgezet door de lokale stichting
Brandweermuseum Hellevoetsluis; deze stichting heeft alle betrokken vrijwilligers overgenomen.
Door het NVI zijn daardoor in 2021 geen bezoekers meer ontvangen. Opgemerkt wordt dat de
collectie door het NVI in bruikleen is gegeven aan de lokale stichting met wie een samenwerkings- en
bruikleenovereenkomst is gesloten. Deze overeenkomst kent een looptijd van drie jaar waarna de
situatie opnieuw bezien wordt, mede in samenhang met eventuele plannen vanuit de
Veiligheidsregio’s ten aanzien van eventuele expositie van het erfgoed. Het NVI draagt gedurende de
looptijd bij aan de huisvestingskosten in Hellevoetsluis; dit vanwege het feit dat het NVI, bij niet
voortzetting van de exploitatie, aanvullende depotruimte had moeten huren voor de
brandweercollectie.

Figuur 3 Brandweermuseum in Hellevoetsluis

Depots Apeldoorn e.o.
Hiervoor is al aangegeven dat in het verslagjaar als gevolg van generieke Covid-19 maatregelen de
werkvoorraad in collectiebeheer is opgelopen door enerzijds beperking van inzet van collectievrijwilligers (relatief veel senioren) en de toename van schenkingen vanwege de lockdowns. De
situatie rond Covid-19 heeft er ook toe geleid dat een aantal vrijwilligers definitief gestopt is.
Momenteel wordt gewerkt aan een aanpak om het aantal vrijwilligers weer op niveau te krijgen,
overigens hangt dit samen met het nieuwe Functieboek van het NVI (zie elders in dit verslag).
Omdat enerzijds het huurcontract depot Tweelingenlaan Apeldoorn afliep en anderzijds de
kantoorruimte in Almere moest worden verlaten is in 2021 een zoektocht gestart naar een nieuwe
centrale depotlocatie in combinatie met kantoorfaciliteiten. Na selectie van meerdere gebouwen is
uiteindelijk gekozen voor depot/kantoor Sint Eustatius 18 Apeldoorn. Hierdoor kon voor 1 februari
2022 locatie Tweelingenlaan Apeldoorn leeg worden opgeleverd. Voor met name de
voertuigencollectie is besloten depotlocatie Bussloo vooralsnog te continueren.
Volledige afronding van de verhuizing, inclusief het inrichten van het kantorendeel, zal doorlopen in
de eerste helft van 2022.
Vanaf 2022 zal het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum als ‘separate entiteit’ binnen het NVI
worden afgebouwd. De documentatie maakt integraal deel uit van de brandweercollectie.
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Figuur 4Verhuizen van collectie

Bescherming Bevolking
In het verslagjaar is gewerkt aan de positionering van de collectie en locaties Bescherming Bevolking;
een extern adviseur is hierbij betrokken geweest (één van de transitieopgaven). Uitkomst is dat beide
BB-complexen waaronder de commandobunkers, worden beschouwd als depot van het NVI waarbij
een aantal keer per jaar bezoekers welkom zijn (open dagen). Ook zijn op beperkte schaal educatieve
activiteiten en events mogelijk. Ondanks dat beide locaties geen formeel museum zijn, worden ze
beide aangeduid als ‘Museum Bescherming Bevolking’. Voor locatie Grou is een nieuwe
overeenkomst met de verhuurder van de locatie aangegaan. Voor wat betreft de locatie Rijswijk
heeft intensief overleg met de gemeente plaatsgevonden over de toekomst van de locatie. De
uitkomst is dat er gestreefd wordt naar versterking van de huidige situatie. Het NVI-bestuur heeft dit
neergelegd in het beleidsplan 2022 – 2025 voor de locatie Rijswijk (dit is eerste kwartaal 2022
vastgesteld). In dat plan zijn ook de gedachten vanuit het NVI t.a.v. de gewenste toekomstige
structurele bijdrage van de gemeente geformuleerd.
Activiteiten locatie Rijswijk
Bij MBB Rijswijk wordt teruggekeken op een succesvol jaar. Ondanks perioden van lockdown
bezochten nagenoeg 1.000 bezoekers de locatie, waarvan een deel in groepsverband.
Vanzelfsprekend waren er begin 2020 al aanvullende maatregelen getroffen om vrijwilligers een
veilige werkplek te bieden en bezoekers een veilige rondleiding. Ondanks de lockdown-periodes was
het aantal bezoekers nog redelijk, hoewel er zeker sprake was van een terugval. Zo moesten een
aantal schoolbezoeken vanwege de Corona-maatregelen worden geannuleerd. Verheugd is
kennisgenomen van de door de gemeenteraad Rijswijk aangenomen motie om het erfgoed van de
Bescherming Bevolking structureel te gaan onderhouden en het museum te ondersteunen in de
activiteiten. In 2021 is met de gemeente afgesproken dat er een Meerjarenonderhoudsplan voor de
locatie wordt opgesteld, dit ligt inmiddels ter goedkeuring bij het gemeentebestuur. In september is
er op de locatie in Rijswijk een Koude Oorlog Experience georganiseerd. Hierbij was reënactment
(koude oorlog en BB) aanwezig. Uiteraard was hiervoor overleg met politie en gemeente en zijn alle
benodigde vergunningen verleend. Ruim 200 bezoekers kwamen deze dag naar het museum. De
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locatie in Rijswijk is sinds 2021 de vaste plek voor de inloopmiddag van de Bond van Wapenbroeders
(defensie-veteranen). Enkele cliënten van zorglocatie Midin komen geregeld lichte werkzaamheden
groenonderhoud uitvoeren. Hiermee geven we mede invulling aan onze maatschappelijke
betrokkenheid. Speerpunten voor 2022 zijn het uitbreiden van educatieve bezoeken van scholen en
het werven van nieuwe vrijwilligers.
Activiteiten locatie Grou
Ondanks de Corona-maatregelen heeft MBB Grou een relatief goed jaar gehad waarbij de
bezoekersaantallen uiteraard wat achterbleven bij de doelstelling. Voor geheel 2021 betrof dit ruim
1.600 bezoekers, de prognose was 2.000. De open dagen werden goed bezocht; ook waren er veel
rondleidingen voor groepen. Naast de traditionele bezoekers 50+ waren er dit jaar veel jongeren die
een bezoek brachten, mogelijk als gevolg van de acties afgelopen jaren om scholen te bewegen langs
te komen zodat de jeugd kennis kan maken met de periode van de Koude Oorlog. De samenwerking
van de vijf musea (vrijwel allemaal met een relatie met WO2) in Friesland is verder uitgewerkt; bij de
ingang van het Museum in Grou staat inmiddels een paneel met een aan de musea gerelateerde
fiets- en autoroute. Het aantal vrijwilligers is stabiel gebleven (34). In 2021 is er op het terrein een
carport gebouwd ten behoeve van rijdend historisch materieel.
Varend erfgoed
De historische blusboot Jan ver der Heyde 2 is, vanwege de sluiting van Veiligheidsmuseum PIT, loop
2021 verplaatst naar een tijdelijke locatie in Almere. Momenteel vindt overleg plaats met één van de
veiligheidsregio’s over het beheer van de blusboot vanaf medio 2022.
In 2021 is, mede dankzij de hulp van een sponsor en in overleg met de Nationale Politie, de
voormalige Rijkspolitieboot RP-1 verworven. De voormalige eigenaar heeft daarna nog enige tijd het
beheer verzorgd (Lelystad). Voorjaar 2022 is de RP-1 in beheer gekomen bij de Waterpolitie
Rotterdam.
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4 Bedrijfsvoering
In 2021 hebben als gevolg van de ingezette transitie flinke veranderingen plaatsgevonden in de
bedrijfsvoering van het NVI, op vrijwel alle aspecten. Ten behoeve van de transitie zijn aanvullende
middelen verkregen van de bekostigende partijen. De inschatting is dat een deel van de
transitietrajecten doorloopt tot ca. 2024.
De basis voor het veranderingstraject vormt de businesscase (2018) en de uitwerkingen die nadien
zijn gevolgd. De brief van J&V, mede geschreven namens de NP en het NIPV, van 17 december 2020
vormt eveneens een fundament van de ombouw van het NVI tot erfgoedstichting.
Personeel en organisatie
In het verslagjaar heeft het bestuur het functieboek en de -waardering voor de nieuwe organisatie
vastgesteld. Daarnaast is een besluit genomen over de overgangsmatrix waarin zichtbaar werd welke
van de tot dan toe bestaande functies zouden verdwijnen en welke terug zouden komen in de
nieuwe organisatie. Door o.a. tijdig met medewerkers in gesprek te gaan en door tijdelijke
contracten niet te verlengen is de overgang naar de nieuwe organisatie soepel verlopen; er zijn geen
transitievergoedingen betaald. Wel is één floormanager van PIT tot het tweede kwartaal van 2022 in
dienst gebleven waarna zij met pensioen is gegaan; deze medewerkster is na de sluiting van PIT
ingezet voor overige werkzaamheden, met name rond de afbouw van PIT en enige
collectiewerkzaamheden. Afgezien van deze medewerkster bedroeg het aantal fte op het dieptepunt
minder dan 3,5 fte. Voor het verhuistraject van het depot in Apeldoorn is dan ook tijdelijk enige extra
capaciteit ingehuurd. In 2022 en 2023 staat het NVI voor de opgave om zo’n 10 nieuwe medewerkers
en een ruim aantal depot-vrijwilligers te werven. Vanwege de bij vrijwel alle functies verlangde
specifieke affiniteit met en kennis over de collecties zal dit waarschijnlijk niet eenvoudig zijn.

Figuur 5 Collectie-kantoor Apeldoorn
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Administratieve organisatie
Door het afstoten van twee bezoekerslocaties is de (dagelijkse) administratie vereenvoudigd. De
centrale administratie, gebaseerd op cloud-computing, is eind 2021 overgebracht naar het nieuwe
kantoor/depot in Apeldoorn. Beide BB-locaties (Rijswijk en Grou) hebben een minimale
administratieve organisatie, maandelijks wordt vanuit de centrale administratie hier controle op
uitgevoerd.
Huisvesting
Inmiddels is de huur van de locaties Schipperplein Almere (PIT), Industrieweg Hellevoetsluis (NBM)
en Tweelingenlaan Apeldoorn (depot) beëindigd. Per januari 2022 is er een vijfjarige (met optie voor
5 jaar verlenging) huurovereenkomst voor depot- en kantoorruimte aan de Sint Eustatius 18
Apeldoorn. Met de verhuurder is de afspraak gemaakt dat zo mogelijk in 2022 de aangrenzende hal
(Sint Eustatius 20) kan worden bijgehuurd. De huur van een deel van het MOB-complex in Bussloo
wordt gecontinueerd. Er wordt naar gestreefd om de huur van depot Loenen in 2022 te beëindigen.
In 2022 is de huur van BB-complex Grou voor 5 jaar verlengd. Over de toekomstige gebruiks/huursituatie vindt overleg plaats met de gemeente Rijswijk, naar verwachting zal in de loop van
2022 meer duidelijk worden hierover.

Figuur 6 Afbouw PIT in Almere Centrum

Inkoop en aanbesteding
In het verslagjaar is door een gespecialiseerd bureau onderzoek gedaan naar de wijze waarop het
NVI om moet gaan met de aankoop van diensten en producten. De conclusie is dat het NVI is aan te
merken als aanbestedende dienst. In 2021 is bij hetzelfde bureau eveneens advies gevraagd over
enkele voorgenomen inkooptrajecten. Dit heeft geleid tot één formeel (nationaal)
aanbestedingstraject (verhuisdiensten).
Privacy
Na sluiting van PIT en overdracht van de exploitatie van het Nationaal Brandweermuseum heeft het
NVI alle data betreffende bezoekers van beide locaties c.q. de betreffende websites vernietigd
(eerder is al een dergelijke actie ondernomen bij de inwerkingtreding van de AVG). In 2022 zal op
basis van een nieuwe website een volledig nieuw relatiebestand worden opgebouwd; hiertoe is een
nieuw privacyreglement in ontwikkeling.
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Collectieregistratie
In het kader van de transitie vindt overleg plaats met de betreffende leverancier over upgrading van
Adlib naar de huidige standaard op basis van cloud-computing. Met een externe partij wordt vanaf
laatste kwartaal 2021 gewerkt aan de bouw van een collectieplatform c.q. nieuwe omgeving voor
informatie en -verzoeken.

Figuur 7 Opbouw collectievloer depot Apeldoorn

Risicoparagraaf
In het jaarverslag 2020 is gewezen op twee specifieke risicogebieden: de bezoekersaantallen
Veiligheidsmuseum PIT en de subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor wat betreft
de bezoekersaantallen geldt dat in dit kader inmiddels geen sprake meer is van een risico omdat in
november van het verslagjaar het museum in Almere haar deuren heeft gesloten voor publiek.
Overigens is de exploitatie van het Nationaal Brandweermuseum medio 2021 overgedragen aan een
lokale stichting waardoor ook hier het risico ten aanzien van bezoekersinkomsten is weggevallen. Ten
aanzien van de tienjarige subsidie van J&V geldt dat deze per 1 januari 2022 is beëindigd en dat, in
het kader van de ontwikkeling van het NVI tot erfgoedstichting, er een structurele financiering vanuit
drie partijen voor in de plaats is gekomen. Hierdoor is het continuïteitsrisico, waar in eerdere
jaarverslagen op werd gewezen, niet meer aan de orde. Op de incidentele bekostiging van het
transitietraject van de stichting wordt nader ingegaan in de paragraaf Financiële continuïteit geborgd.
Het NVI heeft de volgende verzekeringen afgesloten: Inventaris/goederen, bedrijfsgebouwen,
bedrijfsaansprakelijkheid, bedrijfsmiddelen, bestuurdersaansprakelijkheid, ziekteverzuim en
ongevallenverzekering vrijwilligers. Naast laatstgenoemde zijn alle vrijwilligers van het NVI collectief
verzekerd bij de gemeente waarin door de betreffende vrijwilliger werkzaamheden worden verricht;
deze verzekering is landelijk afgesloten bij Centraal Beheer. Eenmaal per jaar worden alle lopende
verzekering doorgesproken met een externe verzekeringsadviseur en waar nodig aangepast. De
collecties van het NVI zijn niet verzekerd.
Ten aanzien van inkoop en aanbesteding is, zoals hiervoor reeds vermeld, door een gespecialiseerd
bureau onderzoek gedaan naar de wijze waarop het NVI om moet gaan met de aankoop van diensten
en producten. De conclusie is dat het NVI is aan te merken als aanbestedende dienst. In 2021 is bij
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hetzelfde bureau eveneens advies gevraagd over enkele voorgenomen inkooptrajecten. Met
betrekking tot de WNT heeft de accountant, zoals voorgaande jaren, gekeken naar de toepassing
hiervan binnen de stichting (zie elders). Voor wat betreft de AVG is hiervoor al aangegeven dat de
data betreffende bezoekers van Veiligheidsmuseum PIT en het Nationaal Brandweermuseum
vernietigd zijn. In 2022 zal op basis van een nieuwe website een volledig nieuw relatiebestand
worden opgebouwd; hiertoe is een nieuw privacyreglement in ontwikkeling.
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5 Financiën
In 2021 heeft Veiligheidsmuseum PIT haar zevende volledige jaar gedraaid waarin het aantal
betalende bezoekers dankzij de generieke Rijksmaatregelen vanwege Covid-19, net als in 2020, een
sterke daling laat zien ten opzichte van 2019 (het laatste pré-Covidjaar).
In tegenstelling tot voorgaande jaren waren als gevolg van de nieuwe afspraken met de bekostigende
partijen geen problemen met de liquiditeit.
Investering en meerjarig perspectief PIT
Voor de investering in PIT zijn destijds verschillende dekkingen gevonden. Globaal ziet de financiering
er als volgt uit:
Omschrijving

Bedrag in €

Totale investering PIT

€

5.100.000

Bijdrage EFRO

€

1.700.000 *

Bijdrage Unibail/Rodamco

€

600.000

Externe leningen

€

2.500.000

Inzet eigen middelen

€

300.000

Totaal financieringen

€

5.100.000

*Deze bijdrage is inclusief een bedrag van € 150.000. Dit bedrag is in december 2016 ontvangen en is in de
jaarrekening als investeringssubsidie in mindering op de betreffende investering opgenomen.

De bijdrage van Unibail-Rodamco betreft de investeringen in de verbeteringen van het pand aan het
Schipperplein, die noodzakelijk bleken om destijds één en ander weer in gebruik te kunnen nemen.
Dit sluit ook aan met de bouwkundige investeringen die moesten worden gedaan in het pand. De
externe leningen zijn aangegaan bij de BNG Bank en worden in 10 jaar afgelost. De aflossing en rente
worden vergoed door het ministerie van Veiligheid & Justitie. Al met al loopt de financiële
afwikkeling van PIT, ondanks de sluiting eind 2021, naar verwachting door tot 2024. Daarbij is van
belang dat meerdere expo-paviljoens zorgvuldig zijn gedemonteerd en overgebracht naar het
centraal depot in Apeldoorn ten behoeve van eventuele toekomstige inzet bij exposities. Er is in dat
verband voor deze paviljoens geen versnelde afschrijving toegepast na sluiting van PIT.
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Analyse begroting 2021 / resultaat 2021
Bestemming van het vermogen en resultaat Na de resultaatbestemming laten de
bestemmingsreserves zich als volgt tonen:

Bestemmingsreserves en -fondsen
Bestemmingsreserve renovatie blusboot Jan van der Heyde II
Bestemmingsreserve realisatie PIT Expo
Bestemmingsfonds aflossing lening BNG Bank
Bestemmingsfonds transitie van museuminstelling naar erfgoedstichting

31-12-2021
€

31-12-2020
€

18.425
250.000
865.401

18.425
60.617
250.000
-

1.133.826
De bestemmingsreserves / bestemmingsfondsen hebben een beperkte bestemming. De
bestemmingen zijn per reserve in de jaarrekening toegelicht.
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329.042

Analyse realisatie t.o.v. begroting 2021

Belangrijkste oorzaak voor de daling van de baten betreffen met name de sluiting van
bezoekerslocaties door de generieke Covid-maatregelen en de definitieve sluiting van
Veiligheidsmuseum PIT op 21 november 2021.
In verband met de voorgenomen sluiting van Veiligheidsmuseum PIT hebben enkele medewerkers in
de loop van 2021 de organisatie verlaten of contracten zijn niet verlengd, dit is ten goede komen aan
de daling van de personeelslasten.
Door de beperkte openstelling van de bezoekerslocaties is de inzet van vrijwilligers minimaal
geweest in 2021 hierdoor is er minder aan vrijwilligersvergoeding uitbetaald.
Daling van de exploitatiekosten is eveneens te wijten aan de beperkte openstelling van de
bezoekerslocaties.
In 2021 is eenmalig een bedrag van 1.6 mio toegekend voor de transitie naar erfgoedstichting. Dit
traject is eind 2021 nog niet volledig afgerond (zie elders voor een nadere toelichting).
Stijging van de huisvestingskosten wordt onder andere veroorzaakt door reparatie van de
vuilwaterpomp en de vervanging van een pui t.b.v. Veiligheidsmuseum PIT. Tevens zijn de
energieprijzen in 2021 hard gestegen.
Voor 2021 is er in de begroting minimaal rekening gehouden met marketingkosten voor
Veiligheidsmuseum PIT in verband met de aanstaande sluiting en langdurige sluiting in verband met
Covid-maatregelen.
In de algemene kosten is een te laag bedrag opgenomen voor de werkzaamheden die uitgevoerd
worden door de extern accountant.
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Begroting 2021 (inclusief transitie-begroting)
Stichting NVI - begroting 2021
Begroting

2021

2021
Gewijzigd

BATEN EN LASTEN UIT HOOFDE VAN DE DOELSTELLINGEN
PIT ALMERE
Baten
Kaartverkoop (entreegelden)
Brutomarge winkel (omzet - inkoop)
Opbrengst horeca
Verhuur Boardroom, auditorium, expovloer
Structurele sponsoring/fondsen/partnerships

250.000
7.500
10.000
2.500

206.250
5.000
7.500

Totaal baten

5.000
275.000

3.000
221.750

Lasten
Afschrijvingslasten
Rentelasten
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Vrijwilligerskostenkosten
Kantoorkosten
Exploitatie JvdH
Totaal lasten

279.000
9.983
45.000
473.504
13.500
17.500
5.000
843.487

279.000
9.983
30.000
473.504
12.500
17.500
5.000
827.487

Totaal saldo exploitatie PIT Almere

-568.487

-605.737

BRANDWEERMUSEUM HELLEVOETSLUIS
Baten

82.500

67.500

Lasten
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Vrijwilligerskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Totaal lasten

2.250
49.500
27.000
5.000
5.000
88.750

2.250
49.500
27.000
5.000
5.000
88.750

Totaal saldo exploitatie Hellevoetsluis

-6.250

-21.250

Opbrengst JvdH
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DEPOT COLLECTIE POLITIE APELDOORN
Baten

-

-

Lasten
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Vrijwilligerskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Totaal lasten

91.000
8.000
8.500
2.250
109.750

91.000
8.000
8.500
2.250
109.750

Totaal saldo exploitatie Apeldoorn

-109.750

-109.750

NATIONALE COLLECTIE BESCHERMING BEVOLKING
Grou
Baten

12.000

12.000

Lasten
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Corona maatregelen
Personele kosten
Kantoorkosten
Autokosten
Totaal lasten

1.500
2.000
11.000
1.000
2.000
17.500

1.500
2.000
11.000
1.000
2.000
17.500

Totaal saldo exploitatie MBB Grou

-5.500

-5.500

Baten

10.000

10.000

Lasten
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Corona maatregelen
Personele kosten
Kantoorkosten
Autokosten
Totaal lasten

2.000
10.000
5.000
1.500
1.000
19.500

2.000
10.000
5.000
1.500
1.000
19.500

Totaal saldo exploitatie MBB Rijswijk

-9.500

-9.500

Rijswijk
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Saldo baten en lasten van de locaties
BATEN EN LASTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE
Baten
10 jarige dekking op aflossing lening V&J
Dekking rentelasten verslagjaar door V&J 1,93%
Subsidie V&J inzake politiemuseum
Structurele bijdrage politie/V&J

Bijdrage NRK
Bijdrage taskforce
Incidentele bijdrage J&V
Totaal baten

-699.487

-751.737

250.000
14.515
716280
265000

250.000
14.515
716.280
265.000

5.000
-

5.000
-

1.250.795

1.250.795

408.334
139.740
1.000
13.500
1.500

Lasten
Personeelskosten (incl soc lasten, pensioen etc)
Overige personeelskosten
Bestuurskosten
Accountantskosten
Salarisadministratie
Overige algemene kosten
Totaal lasten

564.074

365.589
139.740
1.000
12.500
1.500
520.329

SALDO BATEN EN LASTEN

-12.766

-21.271
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Financiële continuïteit geborgd
Eerder is al gewezen op de nieuwe bekostigingsafspraken die begin 2021 zijn gemaakt met het
ministerie van J&V, de Nationale Politie en het NIPV over de nieuwe doelstelling van de stichting
inclusief structurele financiering van het NVI ad 1,6 mio per jaar, waarbij voor het
bekostigingssegment vanuit het ministerie van J&V ad 500k geldt dat deze is toegezegd voor een
periode van ten minste vijf jaar (evaluatie in 2026). Bovendien is er eenmalig 1,6 mio toegezegd als
plafondsubsidie voor het jaar 2021 ten behoeve van het transitietraject tot erfgoedstichting waarbij
bekostigende partijen aangeven dat deze beschikbaar is tot 2024 (zie hieronder). Hierdoor is er een
definitieve oplossing gekomen voor de beëindiging van de tienjarige subsidie van J&V per 2022. In
het vorige bestuursverslag is reeds gewezen op verwachte demping van de financiële impact van de
generieke Covid-19-maatregelen op de financiële huishouding van het NVI, als gevolg van de nieuwe
bekostigingssituatie. Reeds begin 2021 is een aanmerkelijk deel van de transitiemiddelen
daadwerkelijk ontvangen waardoor het kasstroomevenwicht, in tegenstelling tot eerdere jaren,
genormaliseerd is. Overigens hebben in het verslagjaar niet alleen de Covid-19 maatregelen (sluiting
van twee musea gedurende langere periodes) forse impact gehad op de inkomsten, maar ook het feit
dat Veiligheidsmuseum PIT op 21 november definitief gesloten is voor het publiek. Deze impact is
van een dusdanige omvang dat de algemene reserve negatief is geworden. Echter, de
onderbesteding die o.a. ontstaat in 2022 als gevolg van de ingroeisituatie vanwege de transformatie
tot erfgoedstichting (deels direct en indirect ook een gevolg van de Corona-situatie in 2021), zal
bijdragen aan de versterking van de reservepositie van de stichting. Dit is in de documentatie die ten
grondslag ligt aan de transitie destijds voorzien (zie ook hieronder bij ‘begrotingssegment 2’).
In de vastgestelde (gewijzigde) begroting 2021 is de nieuwe situatie van de stichting, gebaseerd op
het in 2018 ontwikkelde businessplan, verwerkt. Daarbij was voor 2021 sprake van drie
begrotingssegmenten, met als voordeel dat de cijfermatige aansluiting met het verleden behouden
bleef:

1. Historische exploitatie t/m 2021. Voor alleen de lening bij de BNG doorlopend tot 14 januari
2023): voortzetting van de situatie in de afgelopen jaren tot eind van het jaar op basis van de
tienjarige bekostiging van J&V.
2. Nieuwe exploitatie vanaf 2022: uitvoering van de vernieuwde taakstelling als erfgoedstichting op
basis van de nieuwe structurele bekostiging vanuit J&V, de Nationale Politie en het NIPV.
3. Transitiekosten 2021 met een doorloop naar de jaren daarna: afbouw van de exploitatie van
twee bezoekerslocaties en versterking van de erfgoedtaken; e.e.a. op basis van incidentele
middelen vanuit de drie bekostigende partijen.
Ten aanzien van segment 1 wordt opgemerkt dat de lening bij de BNG Bank komende periode wordt
afgelost waarbij aflossing en rente worden vergoed door J&V. De afschrijving op PIT zou aanvankelijk
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doorlopen tot 2024 maar er heeft inmiddels versnelde afschrijving plaatsgevonden. Daarbij is van
belang dat meerdere expo-paviljoens zijn gedemonteerd en overgebracht naar het centraal depot in
Apeldoorn ten behoeve van eventuele toekomstige inzet bij exposities. Er is in dat verband voor deze
paviljoens geen versnelde afschrijving toegepast na sluiting van PIT. De resterende afschrijvingen
worden financieel gedekt vanuit de transitiebegroting.
Segment 2 vindt de basis in de opgestelde businesscase en aanvullende documentatie die de
grondslag heeft gevormd voor het overleg met de bekostigende partijen. Van belang is dat de
businesscase integraal is overgenomen en dat daarmee een stabiele structurele financiële situatie
geborgd is. Hierbij is, zoals hiervoor al gemeld, ook rekening gehouden met versterking van de
(algemene) reservepositie: de ingroei richting ‘erfgoedstichting’ zal een doorloop kennen na 2021
waardoor naar verwachting de eerste jaren sprake zal zijn van een substantieel exploitatieoverschot;
in de businesscase is aangegeven dat hiermee de reservepositie weer op adequaat niveau kan
worden gebracht.
Segment 3 betreft de eenmalige transitiemiddelen. Op basis van de businesscase en aanvullende
documenten is dit segment ingericht ten behoeve van de (gewijzigde) begroting 2021. In 2021 zijn
voor een groot deel van dit bedrag verplichtingen aangegaan ten behoeve van de transitie, het
resterende deel is nodig voor de transitiekosten in de komende jaren waartoe een
bestemmingsfonds is gevormd. Van twee van de drie bekostigende partijen is inmiddels
toestemming verkregen om de transitieperiode tot na 31-12-2021 te verlengen (brief van de
Nationale Politie d.d. 23 juni 2022 en mailbericht van het NIPV d.d. 20 juni 2022) en het bestuur
heeft er vertrouwen in dat op basis van de huidige afstemmingen met het ministerie van Justitie en
Veiligheid deze verlenging ook zal worden verkregen (brief van het NVI d.d. 17 juni 2022). Op basis
hiervan is het betreffende bestemmingsfonds in de jaarrekening gevormd. Mocht blijken dat na de
definitieve afronding van de transitieperiode er sprake is van onderbesteding dan wel dat het
ministerie geen toestemming geeft voor deze verlenging, dan e.e.a. vanuit het bestemmingsfonds
worden terugbetaald.
De kosten voor verdere opbouw van de erfgoedstichting, waarvoor verder gebruik zal worden
gemaakt van het betreffende bestemmingsfonds, zijn gebaseerd op de oorspronkelijke
planvormingsdocumentatie c.q. transitiebegroting. Op hoofdlijn betreft dit voor het onderdeel
opbouw van de erfgoedstichting (de kosten voor afbouw zijn reeds in de jaarrekening 2021 ten laste
gebracht van de incidentele transitiemiddelen):












Transitie(proces), aanpassing governance en bedrijfsvoering; externe advisering hierover.
Reorganisatie, vorming/training/opleiding/coaching, werving & selectie, inhuurkosten.
Aankoop, ontwikkeling en implementatie collectieregistratiesysteem en -platform.
Inrichting en installaties kantoren, depots en buitenterrein.
Verhuizing van collectie (waaronder ook de toekomstige situatie brandweercollectie).
Herziening collectiebeleid waaronder inhuur extern(e) advies en expertise.
Beheersing werkvoorraad collectiebeheer (reductie achterstanden, o.a. inhuur capaciteit).
Versterking locaties MBB.
Ontwikkelen en implementeren nieuwe huisstijl(middelen), website, transitiecommunicatie.
Communicatie en netwerken m.b.t. nieuwe positie NVI, o.a. inhuur van capaciteit.
Vernieuwing en implementatie nieuwe ICT inclusief Office-omgeving waaronder cloud-ict.
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Hieronder is de (dynamische) globale planning weergegeven.
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6 Vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut en bij
besluit van het bestuur, namens de vergadering getekend door de voorzitter en de penningmeester
van het bestuur.

w.g. Dhr. L. Nieuwerth, voorzitter

w.g. Dhr. J.M.C. Van Dijk, penningmeester
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7 Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021

(na winstbestemming)

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en inrichting
Vervoermiddelen

Financiële vaste activa
Overige vorderingen
Vlottende activa
Voorraden
Voorraad museumwinkel
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

Liquide middelen

(1)
2.776
250.292
7.199

3.207
738.818
7.199
260.267

749.224

12.798

12.798

-

4.638

(2)

(3)
(4)
4.313

4.166

56.896
665.068

34.337
431.590

(5)

-26-

726.277

470.093

1.126.533

275.807

2.125.875

1.512.560

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

Passiva
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

-47.651
18.425
1.115.401

96.256
79.042
250.000
1.086.175

425.298

250.000

500.000

(6)

(7)
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

250.000
98.176

250.000
195.775

16.240
425.284

22.878
118.609
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789.700

587.262

2.125.875

1.512.560
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Staat van baten en lasten over 2021

Baten
Baten als tegenprestatie voor leveringen
Sponsorbijdragen
Overheidssubsidies
Baten van andere organisaties zonder winststreven

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

€

€

€

264.485
2.500
1.642.755
6.881

3.024.541

3.162.045

1.916.621

(12)

36.533

-

56.217

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

332.332
277.274
193.851
626.833
46.752
29.044
13.210
53.646
-

344.089
279.000
209.740
614.004
62.000
31.000
33.500
-

362.123
281.677
223.707
605.742
56.638
26.797
20.296
53.268
652

(22)

734.596

1.600.000

211.222

2.307.538

3.173.333

1.842.122

680.470
-19.593

-11.288
-9.983

18.282
-18.857

660.877

-21.271

-575

-143.907
-60.617
865.401

-21.271
-

60.043
-60.618
-

660.877

-21.271

-575

(23)

Resultaat

Realisatie
2020

273.250
3.000
2.880.795
5.000

Som der baten

Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige personeelslasten
Huisvestingslasten
Exploitatielasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten
Bestuurskosten
Transitie kosten van museuminstelling naar
erfgoedstichting

Begroting
2021

149.487
2.056
2.867.998
5.000

(8)
(9)
(10)
(11)

Lasten
Kostprijs van de omzet
Kostprijs van de omzet

Realisatie
2021

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
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Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Baten t.b.v. aflossing financiering
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

2020
€

€

€

680.470

18.282

277.733
-

492.899
-250.000

4.638
-256.184

1.331
38.076

163.662

-191.188

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

870.319

109.400

Betaalde interest

-19.593

-18.857

Kasstroom uit operationele activiteiten

850.726

90.543

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing schulden aan kredietinstellingen
Ontvangen subsidie t.b.v. aflossing

-250.000
250.000

-250.000
250.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Samenstelling geldmiddelen

-

-

850.726

90.543

2021
€

2020
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

275.807

185.264

Mutatie liquide middelen

850.726

90.543

1.126.533

275.807

Geldmiddelen per 31 december

-29-

Bij rapport d.d. 30 juni 2022
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut, Apeldoorn

4

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties
zonder winststreven". De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Resultaten 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.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut, statutair gevestigd te Apeldoorn en feitelijk
gevestigd te Schipperplein 4, 1315 SB Almere, geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 54262127,
bestaan uit het bieden van een interactieve experience over veiligheid en hulpverlening (brandweer, politie en
geneeskundige hulpverlening) voor burgers en professionals.
Continuïteit
Over 2021 is vanuit de resultaatsbestemming € 143.908 onttrokken uit de algemene reserve, waardoor de
Algemene reserve ultimo 2021 € 47.652 negatief is. Op grond hiervan zou er sprake kunnen zijn een
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van
het geheel van de activiteiten van het NVI.
Zoals in hoofdstuk 5 (en dan met name alinea 'Financiële continuïteit geborgd') van het bestuursverslag is
uiteengezet, zijn als uitkomst van het meerjarige strategisch traject afspraken gemaakt met het ministerie van J
&V, de Nationale Politie en de Nederlandse brandweer over de nieuwe taakstelling inclusief structurele
financiering van het NVI. Dit strategisch traject heeft geleid tot nieuwe financiële afspraken met het ministerie
van J&V, de Nationale Politie en de Nederlandse Brandweer over structurele financiering van het NVI ingaande
2022. Daarnaast heeft is het NVI in 2021 (met doorloop naar 2022) getransformeerd tot een 'erfgoedstichting'
ingaande 1 januari 2022 en is het PIT Veiligheidsmuseum eind 2021 gesloten en de exploitatie van het
Nationaal Brandweermuseum aan een andere partij overgedragen. Voor de transformatie zijn incidentele
middelen beschikbaar gekomen waardoor het NVI zich vanaf 2022 zich uitsluitend nog zal richten op het
beheer van de vier nationale collecties: Nederlandse politie, brandweer, Bescherming Bevolking en Rode Kruis.
Ingaande 2022 zal middels een structurele financiering vanuit drie partijen (J&V €500.000, Nationale Politie
€850.000 en de veiligheidsregio's via het Instituut Fysieke Veiligheid/ Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
(hierna: IFV/NIPV) €250.000) de exploitatie van de erfgoedstichting worden bekostigd. Uit deze exploitatie
verwachten wij een overschot voor boekjaar 2022 waarmee de algemene reserve ultimo 2022 weer tot positief
zal zijn aangevuld.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op een duurzame voortzetting van
de activiteiten van de stichting en is er geen sprake van gerede twijfel omtrent de continuïteit. Derhalve is de
jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
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Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met 2021 mogelijk te maken.
Dit betreft met name de herrubricering van de versnelde afschrijving PIT Expositie van € 211.222 onder
afschrijvingen naar Overige bedrijfslasten - Transitie lasten van museuminstelling naar erfgoedstichting.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers over 2020 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021
mogelijk te maken.
De vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting 2021 betreffen de op 28 januari 2021 door het bestuur
goedgekeurde begroting.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige
te betalen posten. De Stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), danwel in
contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien financiële
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winsten-verliesrekening maken eventueel direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na
de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Ontvangen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de gedane investeringen en
na ingebruikname gelijk met de activering van de investering afgeschreven. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
De reële waarde van het erfgoed en de collectie, in eigendom van de Stichting, is niet op een betrouwbare wijze
vast te stellen en in het verleden veelal 'om niet' verkregen.
Daarbij is het belangrijkste deel van het erfgoed en de collectie niet vervangbaar en is het erfgoed en de
collectie niet voor de markt bestemd. In de materiële vaste activa heeft derhalve geen waardering van de
collectie plaatsgehad.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De besloten vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. De realiseerbare waarde is de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten
welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief
zou zijn verantwoord.
Voorraden
Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto
opbrengstwaarde. De netto opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van
nog te maken kosten voor verkoop.
Vorderingen en overlopende activa
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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 het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door
het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.
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Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Subsidiebaten
Onder subsidiebaten wordt verstaan de opbrengsten uit hoofde van subsidiebeschikkingen toegekend aan
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut.
Sponsorbijdragen
Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten
alsmede donaties door bedrijven.

Overheidssubsidies
Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

Kostprijs van de omzet
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden, indien noodzakelijk.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.
Lasten algemeen
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bestedingen doelstellingen
Dit betreft de uitgaven die direct verband houden met specifieke subsidies, waarvan de subsidieverstrekker
vereist dat de besteding afzonderlijk zichtbaar in de jaarrekening tot uitdrukking wordt gebracht.
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Personeelslasten
De (overige) pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling
is van dien aard dat de stichting in ieder geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen van
aanvullende bijdragen (anders dan door hogere toekomstige premies). In de jaarrekening worden daarom
slechts de verschuldigde premie als last in de winst- en verliesrekening opgenomen. Voor zover verschuldigde
premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans opgenomen. De stichting is aangesloten
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
De beleidsdekkingsgraad per eind december 2021 kwam uit op 106,6% (2020: 92,6%), wat lager is dan de
vereiste beleidsdekkingsgraad van 122,3% ultimo 2021.
Het fonds heeft in januari 2020 het herstelplan geactualiseerd. Volgens het herstelplan zijn maatregelen zoals
een verlaging van de pensioen niet nodig om tijdig (2027) te herstellen. Bij een dekkingsgraad onder 110%
vindt geen indexatie plaats. Waarneer de dekkingsgraad boven de 110% komt, zal gedeeltelijke indexatie
plaatsvinden. De premie wordt gedurende het herstelplan verhoogd met 2%-punt.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Als financiële baten en lasten worden de naar tijdsgelang aan het verslagjaar toe te rekenen rentebaten en lasten opgenomen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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5

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa
Vaste activa
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
inrichting

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

€

9.265

2.887.622

38.187

2.935.074

-6.058

-2.148.806

-30.988

-2.185.852

3.207

738.816

7.199

749.222

-431

-277.302

-

-277.733

-

-211.222

-

-211.222

-431

-488.524

-

-488.955

Mutaties
Afschrijvingen
Versnelde afschrijving PIT Expo als gevolg van
vervroegde sluiting, verantwoord als
transitiekosten van museum naar
erfgoedstichting

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

9.265

2.887.622

38.187

2.935.074

-6.489

-2.637.330

-30.988

-2.674.807

Boekwaarde per 31 december 2021

2.776

250.292

7.199

260.267
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Onder de inventaris en inrichting is een EFRO-bijdrage (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
gepassiveerd en verwerkt als een investeringssubsidie. De EFRO bijdrage is verkregen in verband met de
realisatie van de expo in Almere. Het totaal van de onder de MVA gepassiveerde bijdrage bedraagt ultimo 2021
€ 1.700.000, welke (met ingang van boekjaar 2020 versneld) evenredig is afgeschreven tot nihil per 31
december 2021 (origineel tot 11 april 2024). De boekwaarde van de gepassiveerde investeringssubsidie heeft op
31 december 2021 een omvang van nihil als gevolg van de versnelde afschrijvingen en het sluiten van de locatie
eind 2021. De stichting heeft een instandhoudingsplicht van activa die met EFRO-middelen zijn bekostigd van 5
jaar na de formele beëindiging. Deze termijn is gestart nadat EFRO aan de subisidieaanvragers (gemeente en
stichting) een EFRO-beschikking heeft afgegeven. De eindbeschikking is afgegeven op 21 november 2016 en
daarom is de instandhoudingsverplichting afgelopen per 21 november 2021.
Onder de inventaris en inrichting is de collectie Kalf opgenomen welke in 2015 is overgenomen van het
voormalig Politiemuseum Zaandam. De voor de aanschaf van de collectie Kalf ontvangen subsidie van het
Vfonds ad € 200.000 is gepassiveerd en verwerkt als een investeringssubsidie, waardoor de boekwaarde nihil is
ultimo 2021.
In 2020 is besloten de PIT Expositie te sluiten per 31-12-2021 waardoor er een versnelde afschrijving heeft
plaatsgevonden in de boekjaren 2020 en 2021 van € 211.222 (in totaal € 422.444).

Afschrijvingspercentages

%

Gebouwen en terreinen
Inventaris en inrichting
Vervoermiddelen

20
10-20
20

2. Financiële vaste activa
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overige vorderingen
Waarborgsommen huur panden

12.798

12.798

-

3.988
650

-

4.638

Vlottende activa
3. Voorraden

Voorraad museumwinkel
Voorraad museumwinkel
Overige voorraad
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4. Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Debiteuren
Debiteuren

4.313

4.166

56.896

34.337

355
121.427
15.029
264.650
250.000
13.607

18.120
101.296
16.403
269.475
26.296

665.068

431.590

1.004.619
106.848
4.108
1.942
5.923
3.093

144.996
106.889
4.762
1.942
6.806
10.412

1.126.533

275.807

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Huur
Verzekeringen
Nog te ontvangen subsidie
Nog te ontvangen subsidie IFV
Nog te ontvangen bedragen

5. Liquide middelen
Rabobank
Rabobank, spaarrekening
BNG, rekening-courant
ING Bank N.V.
Kas
Kruisposten

Een saldo ad € 102.042 (2020: € 102.042) staat niet ter vrije beschikking aan Stichting NVI.
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Passiva
2021

2020

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

96.256
-143.907

36.213
60.043

-47.651

96.256

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve - Realisatie PIT Expo
Bestemmingsreserve - Jan van der Heyde II

18.425

60.617
18.425

18.425

79.042

Indien een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft als gevolg van een
beperking door derden, is dit aangemerkt als een bestemmingsfonds. Indien een deel van het eigen vermogen
een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft die door het bestuur is aangebracht, is dit aangemerkt als een
bestemmingsreserve. De algemene reserve is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe
bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het
doel waarvoor de stichting is opgericht.

Bestemmingsreserve - Realisatie PIT Expo
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

2021

2020

€

€

60.617
-60.617

121.235
-60.618

-

60.617

De bestemmingsreserve is gevormd vanuit de bijdrage die van V&J is ontvangen naar aanleiding van de fusie
tussen NBM en NPM. Deze post is gereserveerd ten behoeve van de verdere ontwikkeling van PIT Expo. Vanaf
2015 tot en met april 2024 zal jaarlijks € 28.526 onttrokken worden aan de bestemmingsreserve realisatie PIT
Expo ten behoeve van de afschrijvingen van PIT Expo.
De versnelde afschrijvingen op de PIT Expo, als gevolg van het bestuursbesluit om per 31-12-2021 reeds te
stoppen met de musea, heeft tot gevolg dat deze bestemmingsreserve - Realisatie PIT Expo versneld in 2 jaar is
aangewend tot nihil per 31 december 2021. Derhalve is deze middels resultaatbestemming met € 60.618 per
jaar in 2 jaar onttrokken.
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2021

2020

€

€

Bestemmingsreserve - Jan van der Heyde II
Stand per 1 januari

18.425

18.425

Stand per 31 december

18.425

18.425

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het onderhoud en renovatie van de blusboot Jan van der Heyde II.

31-12-2021

31-12-2020

€

€

250.000
865.401

250.000
-

1.115.401

250.000

250.000
250.000

250.000
250.000

500.000
-250.000

500.000
-250.000

250.000

250.000

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds aflosing lening BNG Bank 14-1 volgend jaar
Bestemmingsfonds transitie van museuminstelling naar erfgoedstichting

Bestemmingsfonds aflosing lening BNG Bank 14-1 volgend jaar
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Vrijval ten bate van de overige reserves
Stand per 31 december

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het doen aflossen van de lening op 14 januari van ieder jaar. Het
bedrag is toegezegd in 2021 en wordt begin 2022 gelijktijdig met de aflossing ontvangen.
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

Bestemmingsfonds transitie van museuminstelling naar erfgoedstichting
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

865.401

-

Stand per 31 december

865.401

-

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de in 2021 ontvangen plafondsubsidie van €1.600.000 inzake de
transitiekosten van museuminstelling naar erfgoedstichting, welke als volgt is gefinancieerd:
- De Nationale Politie à € 850.000;
- Het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna IFV) à € 250.000;
- Het Ministerie van Justitie en Veiligheid à € 500.000.
Van deze subsidie is in 2021 € 734.596 besteed aan de in toelichting 22 'Transitie kosten van museuminstelling
naar erfgoedstichting' toegelichte elementen uit de onderliggende transitiebegroting. Nog niet alle middelen
zijn ultimo 2021 besteedt, c.q. zijn nog geen verplichtingen aangegaan doordat de transitieperiode ultimo 2021
nog niet volledig is afgerond.
Van 2 van de 3 financierders (de Nationale Politie en het IFV) is toestemming verkregen om transitieperiode tot
na 31-12-2021 te verlengen en het bestuur heeft er vertrouwen in dat op basis van de huidige gesprekken en
afstemmingen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze verlenging ook zal worden verkregen. Op basis
hiervan is dit bestemmingsfonds in de jaarrekening gevormd.
Mocht blijken dat na de definitieve afronding van de transitieperiode er sprake is van een onderbesteding,
danwel dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid geen toestemming verstrekt voor de verlenging van de
transitieperiode, dan zullen de overblijvende middelen vanuit het bestemmingsfonds worden terugbetaald.
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6. Langlopende schulden

2021

2020

€

€

Onderhandse lening BNG Bank N.V.
Stand per 1 januari
Aflossing

750.000
-250.000

1.000.000
-250.000

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

500.000
-250.000

750.000
-250.000

250.000

500.000

Langlopend deel per 31 december

Deze lening is verstrekt door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) ter financiering van PIT Expo.
Het rentepercentage bedraagt 1,93%, vast tot en met einde looptijd. De aflossing bedraagt
€ 250.000 per jaar, voor het laatst op 15-01-2023. De lening is verstrekt onder een garantstelling van het
Ministerie voor Veiligheid & Justitie. Per balansdatum is het gedeelte van de lening met een looptijd langer dan
vijf jaar nihil.

7. Kortlopende schulden

31-12-2021

31-12-2020

€

€

250.000

250.000

98.176

195.775

12.224
4.016

15.044
7.834

16.240

22.878

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Onderhandse lening BNG Bank N.V.

Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nettoloon
Huisvestingskosten
Terugbetalingsverplichting NOW
Afbouw PIT veiligheidsmuseum
Nog te betalen kosten

8.419
5.251
17.550
9.650
455
3.619
33.688
321.449
25.203

11.525
5.289
17.751
14.475
1.913
3.378
48.955
15.323

425.284

118.609

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Bankgarantie
Door de Rabobank is een direct opeisbare bankgarantie geschreven aan Unibail Rodamco voor een bedrag van
€ 113.438.

Meerjarige financiële verplichtingen
Huur
De stichting heeft huurcontracten afgesloten voor de huur van panden op de volgende locaties:
Schipperplein 4 te Almere. De overeenkomst heeft een looptijd tot 28 februari 2022.
De resterende huurverplichting (<1 jaar) bedraagt circa € 62.500
Industriehaven 8 te Hellevoetsluis. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar
De huurverplichting <1 jaar bedraagt circa €20.350
St. Eustatius 18 en 20 te Apeldoorn. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31-12-2026.
De huurverplichting <1 jaar bedraagt circa €176.000
De huurverplichting 1-5 jaar bedraagt circa €704.000 (exlcusief indexatie)
De huurverplichting >5 jaar bedraagt circa €De stichting heeft daarnaast huurcontracten afgesloten voor de huur van panden op de volgende locaties:
- Rijswijk. De huurverplichting bedraagt € 5.879 per jaar (looptijd tot 1-11-2023);
- Bussloo. De huurverplichting bedraat € 31.080 per jaar (looptijd tot 28-02-2022);
- Loenen. De huurverplichting bedraagt € 15.620 per jaar (looptijd tot 01-02-2022)
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Overige niet verwerkte verplichtingen
Collectie Stichting Historische Verzameling Nederlandse Rode Kruis
Door de fusie (op 11 september 2018) met Stichting Historische Verzameling Nederlandse Rode Kruis is een
collectie verworven waarvan de koopsom nog schuldig is gebleven. Van de koopsom wordt door middel van
een notarieel vastgelegde schenking jaarlijks € 15.000 voldaan. Bij vooroverleiden van de verkoper, zal een
schenking ineens plaatsvinden. Aangezien de verwerving van de collectie en de schenking onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden, is deze transactie in lijn met de grondslagen van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
verwerkt als schenking ineens.
Per balansdatum heeft Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut een verplichting van € 60.000 uit hoofde van de
verkoopovereenkomst en een vordering van € 60.000 uit hoofde van de schenkingsakte. Beide hebben een
resterende looptijd van vijf jaar. Er wordt geen rente berekend.
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6

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

102.693
15.037
8.376
6.041
17.340

260.750
7.500
5.000
-

174.464
30.191
21.699
5.208
32.923

149.487

273.250

264.485

556
1.500

3.000

1.000
1.500

2.056

3.000

2.500

8. Baten als tegenprestatie voor leveringen
Entreegelden
Opbrengst horeca
Opbrengst winkel
Opbrengst verhuur ruimten en materiaal
Opbrengst museumkaarten

9. Sponsorbijdragen
Donaties en giften
Opbrengst sponsoring Jan van der Heyde II
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

981.280
259.650
-

981.280
264.515
-

981.280
264.475
300.000
72.000

500.000

500.000

-

850.000

850.000

-

250.000
2.068
25.000

250.000
10.000
25.000

25.000

2.867.998

2.880.795

1.642.755

10. Overheidssubsidies
Ministerie J&V - exploitatiesubsidie
Ministerie J&V - subsidie lening BNG
Ministerie J&V - incidentele subsidie transitie
Nationale Politie - incidentele subsidie
Ministerie J&V - incidentele subsidie transitie van
museuminstelling naar erfgoedstichting
Nationale Politie - incidentele subsidie transitie van
museuminstelling naar erfgoedstichting
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) - incidentele subsidie transitie
van museuminstelling naar erfgoedstichting
Gemeente Rijswijk - Incidentele subsidie
Gemeente Hellevoetsluis - budgetsubsidie

Ministerie J&V - exploitatiesubsidie
Dit betreft een jaarlijkse exploitatiesubsidie met een looptijd tot en met boekjaar 2021. De in 2021 verkregen
subsidie zal definitief worden vastgesteld na het indienen van de jaarrekening.
Ministerie J&V - subsidie lening BNG
Dit betreft een jaarlijkse subsidie ter hoogte van de aflossing en rente van de lening BNG. De subsidie heeft een
looptijd tot en met boekjaar 2022.
Ministerie J&V / Nationale Politie / Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) - incidentele subsidie transitie van
museuminstelling naar ergoedstichting
Dit betreft een eenmalige plafondsubsidie bedoelt voor de transitie van een museuminstelling naar een
erfgoedstichting. De in 2021 verkregen subsidie zal definitief worden vastgesteld na het aflopen van de
transitieperiode, waarvoor verlenging van de periode is aangevraagd. Verwezen wordt naar de toelichting bij
het bestemmingfonds 'Transitie kosten museuminstelling naar erfgoedstichting'.
Gemeente Hellevoetsluis - budgetsubsidie
Dit betreft een jaalijkse subsidie van de Gemeente Hellevoetsluis ter dekking van de exploitatiekosten van het
Brandweermuseum te Hellevoetsluis. De subsidie wordt jaarlijks door het bestuur toegekend. Van de subsidie
2021 is € 20.000 als voorschot ontvangen (80%), na definitieve vaststelling van de subsidie wordt de resterende
20% (€ 5.000) betaald.
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

11. Baten van andere organisaties zonder
Nederlandse Rode Kruis - instandhouding collectie
Overige baten

5.000
-

5.000
-

5.000
1.881

5.000

5.000

6.881

Nederlandse Rode Kruis - instandhouding historische collectie NRK
Dit betreft een bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis in de kosten voor het beheer van de Historische
Collectie Nederlandse Rode Kruis. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd en kent een opzegtermijn van 6
maanden.

12. Kostprijs van de omzet
Inkoopkosten verhuur ruimten, evenementen en materieel
Public relations en marketing Expo
Inkoopkosten winkel
Inkoopkosten horeca
Kostprijs museumkaarten

1.922
11.419
7.133
8.370
7.689

-

2.811
11.295
13.773
11.016
17.322

36.533

-

56.217

258.402
45.124
28.806

244.475
57.614
42.000

273.792
61.499
26.832

332.332

344.089

362.123

258.402
-

244.475
-

278.551
-4.759

258.402

244.475

273.792

45.124

57.614

61.499

28.806

42.000

26.832

13. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
Pensioenlasten
Pensioenlasten
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Verantwoording uit hoofde van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
WNT-verantwoording 2021 Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en de
RVT publieke en semipublieke sector (WNT) aan.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Nationaal
Veiligheidsinstituut van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut is € 209.000 (2020: € 201.000).
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van
Raad van Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum.
Hierna zijn de bezoldigingen van de topfunctionarissen en de Raad van Bestuur opgenomen.
Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

Jaartal / Naam

Functie(s)

2021: H.L. van Boven
2020: H.L. van Boven

Directeur
Directeur

Beloning
€

132.048
130.741

Voorzieningen
Belastbare
ten behoeve
vaste en
van
variabele
beloningen
onkostenbetaalbaar
Totale
vergoedingen op termijn
bezoldiging
€

3.754
3.941

€

-

Omvang
Duur van van het
het
dienstdienstverband
verband
in het
in het
jaar
jaar

€

135.802
134.682

dagen

365
365

fte

1,00
1,00

Bezoldiging leden Raad van Bestuur

Jaartal / Naam

Functie(s)

2021: L. Nieuwerth
2021: J.A. van der Zwan
2021: A.H. Land
2021: J.M.C. van Dijk
2020: A.H. Land
2020: J.A. van der Zwan
2020: L. Nieuwerth
2020: J.M.C. van Dijk

Voorzitter
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Voorzitter
Penningmeester
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Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2021 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020:
6).

14. Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Boekbaten / lasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

277.733
-459

279.000
-

281.677
-

277.274

279.000

281.677

431
277.302
-459

279.000
-

431
281.246
-

277.274

279.000

281.677

132.048
8.094
7.613
1.523
15.690
1.983
3.783
7.917
13.548
1.652

130.740
1.000
4.500
17.000
9.000
12.500
35.000
-

130.741
13.207
5.889
4.981
4.576
14.090
697
4.948
1.295
7.598
35.195
490

193.851

209.740

223.707

Afschrijvingen materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en inrichting
Boekbaten / lasten

Overige bedrijfslasten
15. Overige personeelslasten
Inhuur directie
Inleen ondersteunende staf en overige
Reislastenvergoedingen
Vergoeding kilometers
Geschenken personeel
Ziekengeldverzekering
Kantinelasten
Vrijwilligers reiskosten woon-werk
Vrijwilligers opleidingskosten
Vrijwilligers overig
Vrijwilligers vergoeding
Overige personeelskosten
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16. Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Gas, water en elektra
Onderhoud onroerende zaak
Belastingen en heffingen
Verzekering onroerend goed
Schoonmaaklasten
Beveiligingskosten
Overige huisvestingslasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

484.485
62.379
15.617
19.715
5.970
21.964
10.062
6.641

523.004
91.000

478.979
67.702
8.704
12.510
4.202
23.103
9.634
908

626.833

614.004

605.742

7.431
1.369
248
1.351
1.872
3.551
882
7.048
246
22.589
165

2.250
5.000
17.500
5.000
32.250

111
8.280
1.646
59
1.375
6.906
378
4.278
530
28.216
4.859

46.752

62.000

56.638

861
3.234
11.260
3.868
900
8.921

31.000

1.724
1.507
9.507
4.041
878
9.140

29.044

31.000

26.797

17. Exploitatielasten
Huur machines
Onderhoud en actueel houden Expo PIT
Energielasten
Kleine aanschaffingen
Brandstoffen
Overige kosten voertuigen
Verzekering voertuigen
Collectie Hellevoetsluis & Renovatie Jan van der Heyde II
Motorrijtuigenbelasting voertuigen
Kosten MBB
Kosten reizende tentoonstelling Zwart-Wit-Grijs
Kosten verhuizing collectie Nationale Politie
Overige exploitatielasten

18. Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Drukwerk
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
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19. Verkooplasten
Reclame- en advertentielasten
Oninbare debiteuren

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

12.962
248

-

20.296
-

13.210

-

20.296

21.262
1.620
1.016
16.734
13.014

12.500
1.500
19.500

19.750
1.304
1.301
15.994
14.919

53.646

33.500

53.268

-

-

533
119

-

-

652

257.271
211.222
196.306
69.797

1.282.000
318.000
-

211.222
-

734.596

1.600.000

211.222

-19.593

-9.983

-18.857

9.943
9.650

9.983

4.382
14.475

19.593

9.983

18.857

20. Algemene lasten
Accountantslasten
Administratielasten
Verzekeringen
Onderhoud inventarissen
Overige algemene lasten

21. Bestuurskosten
BTA-verzekering
Vacatievergoeding

22. Transitie kosten van museuminstelling naar erfgoedstichting
Huisvestingslasten afbouw PIT Veiligheidsmuseum
Versnelde afschrijving PIT Expositie
Transitie huisvesting (depots en kantoren)
Uitgaven transitie kosten - algemeen

23. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankkosten en provisie
Rente onderhandse lening BNG Bank N.V.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Almere, 30 juni 2022

w.g. L. Nieuwerth

w.g. J.A. van der Zwan

w.g. A.H. Land

w.g. J.M.C. van Dijk
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OVERIGE GEGEVENS
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[briefra]

1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut statutair gevestigd te Apeldoorn
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut te Apeldoorn gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in dit jaarverslag op bladzijde 27 tot en met bladzijde 50 opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nationaal
Veiligheidsinstituut per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels
toepassing Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector
(WNT).
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle van
materieel zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid, in overeenstemming
met de begroting en met de wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Accountantsprotocol
Nationaal Veiligheidsinstituut dd. 20 mei 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2021;
2.
de staat van baten en lasten over 2021; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen de aandacht op de toelichtende tekst op pagina 41 onder 'Bestemmingsfonds transitie van
museuminstelling naar erfgoedstichting'. Hierin is uiteengezet dat de in 2021 ontvangen plafondsubsidie van
€ 1.600.000 inzake de transitiekosten van museuminstelling naar erfgoedstichting niet volledig is besteedt
ultimo 2021, doordat de transitieperiode ultimo 2021 nog niet volledig is afgerond. Van 2 van de 3
financierders (de Nationale Politie en het Instituut Fysieke Veiligheid) is toestemming verkregen om de
transitieperiode tot na 31-12-2021 te verlengen en het bestuur heeft er vertrouwen in dat op basis van de
huidige gesprekken en afstemmingen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze verlenging ook zal
worden verkregen. Op basis van deze veronderstelling is dit bestemmingsfonds in de jaarrekening gevormd.
Mocht blijken dat na de definitieve afronding van de transitieperiode er sprake is van een onderbesteding,
danwel dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid geen toestemming verstrekt voor de verlenging van de
transitieperiode, dan zullen de overblijvende middelen vanuit het bestemmingsfonds worden terugbetaald.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen, het concept Accountantsprotocol Nationaal Veiligheidsinstituut dd. 20 mei 2020 en
de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT 2021. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan
boon registeraccountants
bv de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Christiaan Geurtsweg 1
Postbus 175
7300AD Apeldoorn

055 - 5 498 500
www.boon.nl
boon@boon.nl

IBAN
BIC
KvK
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
het bestuursverslag;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en
laten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het het Accountantsprotocol Nationaal
Veiligheidsinstituut d.d. 20 mei 2020.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van
de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Accountantsprotocol Nationaal Veiligheidsinstituut d.d. 20 mei 2020, het Controleprotocol WNT 2021, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
-

het identificeren en inschatten van de risico's
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties die van
materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

-

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechmtatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
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-

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

-

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Apeldoorn, 30 juni 2022
Boon Registeraccountants B.V.

A. Ruitenbeek MSc RA
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