
Toelichting op de begroting 2020-2023 

 

Inleiding 

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en 

betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis 

en die van de provincie Noord-Holland en van de regio’s Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.  

Het Noord-Hollands Archief kent één programma: het beheren en beschikbaar stellen van archieven. 

De acties en resultaten van dit programma voor de periode 2017-2020 worden ontvouwd in het 

beleidsplan ‘Voor nu en later’. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 

57 concrete acties en resultaten. Een overzicht van deze acties en resultaten is als bijlage bij deze 

toelichting op de begroting 2019-2022 gevoegd. Medio 2019 volgt de tussenevaluatie van de eerste 

twee jaar van de beleidsperiode van het meerjarenbeleidsplan. 

 

Opbrengsten 

Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie 

De bijdrage van het Rijk voor huisvesting en exploitatie voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het 

vastgestelde bedrag voor 2019. De bijdrage van het Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties vervalt na 

2019. 

 

Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie 

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2020 is gebaseerd op de bijdrage 2019, vermeerderd 

met een 2,5% hogere huurvergoeding voor de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging). Ook 

voor de jaren 2021-2023 is rekening gehouden met een hogere huurvergoeding van 2,5%. 

 

Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer 

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 

2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren. 

 

Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie 

De bijdrage van de gemeente Velsen voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het vastgestelde 

bedrag voor 2019. 

 

Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer 

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 

2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren. 

 



Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties 

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor het 

beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties, die voorheen deel 

uitmaakten van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20.000. 

 

Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties 

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor een 

conservator en restaurator voor de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties. De formatieplaats van 

deze conservator en het bijbehorende budget zijn overgeheveld van de Bibliotheek Zuid-

Kennemerland naar het Noord-Hollands Archief. Dat geldt ook voor het restauratiebudget. De 

bijdrage voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het bedrag voor 2019. 

 

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten 

Het aflopende kortingspercentage voor het beheer en de beschikbaarstelling van archieven (60% in 

2019, 40% in 2020, 20% in 2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in 

de loop der jaren. 

 

Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor 

digtiaal archiefbeheer 

Het aflopende kortingspercentage voor digitaal informatiebeheer (60% in 2019, 40% in 2020, 20% in 

2021, 0% in 2022 en volgende jaren) zorgt voor een groei van deze post in de loop der jaren. 

 

Bijdrage provincie Noord-Holland 

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het ‘Rapport van bevindingen validatie 

basisgegevens verdeling provincies aan RHC’s’ van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 

2012, aangevuld met een bijdrage voor het beheer van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een 

bijdrage voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een 

bijdrage voor de aanstelling van een provinciearchivaris en een bijdrage voor het verhalenplatform 

Oneindig Noord-Holland. De bijdrage voor de jaren 2020-2023 is gebaseerd op het bedrag voor 2019. 

 

Depotverhuur 

De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2020-2023 op hetzelfde niveau begroot als voor 2019. 

 

Overige opbrengsten 

De begrotingspost overige opbrengsten betreft onder meer de opbrengst van de kantine en de 

verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk. Deze is voor de jaren 2020-2023 gelijk gehouden 

aan het niveau van 2019. 



 

Dienstverlening 

De opbrengsten uit dienstverlening, die onder meer bestaan uit de verstrekking van papieren 

kopieën, zullen naar verwachting in de jaren 2020-2023 geleidelijk teruglopen. 

 

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg 

Het begrote bedrag van € 200.000 voor de jaren 2020-2023 is inclusief de servicekosten. 

 

Projectopbrengsten/bijdragen 

Onder deze post vallen projectsubsidies en sponsorbijdragen. Voor de jaren 2020-2023 zijn nog geen 

aanvragen gedaan en worden derhalve nog geen inkomsten voorzien. 

 

Kosten 

 

Personeelskosten 

Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie. Het 

niveau van 2019 is ook aangehouden voor de jaren 2020-2023. 

De post Extra personele inzet digitaal informatiebeheer is gecreëerd ten behoeve van aansluiting op 

het e-Depot van gemeenten en overige overheidsorganisaties en ten behoeve van verdere 

ontwikkeling van beheer en beschikbaar stellen van digitale archieven. De uitgaven hieraan vertonen 

in de periode 2020-2023 een scherp stijgende lijn. Hieraan zal nog nadere invulling worden gegeven. 

De post Niet-formatieve medewerkers heeft betrekking op de kosten van twee medewerkers van het 

re-integratiebedrijf Paswerk en is net als de post Bijkomende personeelskosten voor de jaren 2020-

2023 op het niveau van 2019 gehouden. 

 

Materieel directe kosten 

Het structurele bedrag is voor de periode 2020-2023 voor alle posten op hetzelfde niveau gehouden. 

Voor de post Analoge en digitale collecties wordt in 2020 incidenteel € 50.000 extra uitgetrokken 

voor het toegankelijk maken van de hinderwet- en milieuvergunningen van de gemeente Haarlem. 

 

Materieel indirecte kosten 

De huisvestingskosten nemen jaarlijks met 2,5% toe vanwege de huurverhoging voor de Janskerk. 

De organisatiekosten zijn voor de periode 2020-2023 op hetzelfde niveau gehouden. Ze stijgen ten 

opzichte van 2019 in verband met voorziene extra kosten voor de huur van opslag in het Rijks e-

Depot. 

De afschrijvingskosten nemen jaarlijks met € 20.000 toe als gevolg van investeringen in de locatie 

Kleine Houtweg, die met ingang van 1 januari 2019 voor rekening van het Noord-Hollands Archief 

komen. 



De rentekosten nemen in de loop der jaren af. 

De facilitaire kosten zijn voor de jaren 2020-2023 op het niveau van 2019 gehouden. 

 

Vennootschapsbelasting 

Het Noord-Hollands Archief dient vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over de winst die met 

ondernemingsactiviteiten wordt geboekt. De wettelijke taken die het NHA uitvoert, zijn vrijgesteld 

van de vennootschapsbelastingplicht. Momenteel heeft de Belastingdienst nog in onderzoek op 

welke wijze de archiefdiensten exact dienen te bepalen of afdracht van VPB verschuldigd is. Voor de 

vennootschapsbelasting wordt voor de periode 2020-2023 jaarlijks een bedrag van € 12.000 

gereserveerd. 

 

Egalisatiereserve 

De dotatie aan de egalisatiereserve voor 2020, 2021 en 2022 vloeit voort uit de exploitatieresultaten 

van 2016, 2017 en 2018. 

 

Bestemmingsreserve groot onderhoud 

In 2020 en volgende jaren wordt op basis van het voorlopige meerjarenonderhoudsplan een bedrag 

van € 200.000 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en 

voor de vervanging van installaties.  

Uitgaande van een investering in de locatie Kleine Houtweg van € 200.000 per jaar met een 

afschrijvingstermijn van tien jaar worden de afschrijvingen van deze investeringen onttrokken aan de 

bestemmingsreserve groot onderhoud. 

 

Overhead 

 

In de begroting moet een overzicht worden opgenomen van de overheadkosten: alle kosten die 

samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het gaat 

hierbij om personeelskosten (bijvoorbeeld alle kosten van leidinggevenden), bijkomende 

personeelskosten en materiële kosten. Dit leidt tot het volgende plaatje: 

 

     2020      2021      2022      2023 

personeelskosten   €    806.212 €    806.212 €    806.212 €    806.212 

bijkomende personeelskosten  €    120.000 €    120.000 €    120.000 €    120.000 

bedrijfsvoeringskosten (minus  €    681.000 €    699.000 €    717.000 €    735.000 

huisvesting) 

totale overheadkosten   € 1.607.212 € 1.625.212 € 1.643.212 € 1.661.212 

 



Risicobeheersing 

 

Het Noord-Hollands Archief heeft in 2006 (bij de fusie tussen het Rijksarchief in Noord-Holland en de 

Archiefdienst voor Kennemerland) een regeling getroffen met de belastinginspecteur: een groot deel 

van de omzetbelasting (BTW) die het NHA in rekening brengt (bijvoorbeeld bij depotverhuur en de 

dienstverleningsovereenkomsten met aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland), hoeft 

niet te worden afgedragen aan de Belastingdienst omdat deze kan worden verrekend met de door 

het Noord-Hollands Archief betaalde BTW. 

Het Nationaal Archief is in overleg met de Belastingdienst over de vraag of de regionale historische 

centra wel of geen BTW in rekening moeten brengen bij de dienstverleningsovereenkomsten. Het 

Nationaal Archief huldigt het standpunt dat er geen BTW moet worden geheven, omdat het om de 

uitvoering van taken gaat die voorbehouden is aan de overheid. Dit kan voor het Noord-Hollands 

Archief betekenen dat verrekening van de betaalde BTW met de afdracht aan de Belastingdienst in 

het gedrang komt. Dit zou het Noord-Hollands Archief per jaar een bedrag van € 80.000 tot € 100.000 

kunnen kosten, tenzij deze betaalde BTW via de BCF-regeling van de gemeenten Haarlem en Velsen 

kan worden gecompenseerd. 

 

  



 

  



 

  



 


