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Metamorfoze ABC 
 
Format voor het eindverslag  
 
Versie 2013 
Algemene toelichting  
Het eindverslag heeft als doel het Bureau Metamorfoze te informeren over het verloop en de 
resultaten van het conserveringsproject, zodat het formeel kan worden afgesloten.  
 
Inhoud 
De onderwerpen die in onderstaande opsomming staan vermeld dient u te noemen. U bent vrij om 
binnen de paragrafen een eigen volgorde te kiezen en om andere relevante zaken toe te voegen. U 
bent verplicht om grote afwijkingen ten opzichte van de begroting toe te lichten, dat wil zeggen die 
posten voor afwijking waarvan uw erfgoedinstelling in de loop van het project toestemming heeft 
gevraagd en gekregen van het Bureau Metamorfoze.  
 
Het eindverslag heeft als bijlage  
- De financiële verantwoording, waarop paragraaf 3.3.2 van het Handboek Metamorfoze ABC een 

uitgebreide toelichting geeft. U maakt de financiële verantwoording in de tab Realisatie van het 
format Planning Begroting Realisatie.  

- Een accountantsverklaring, indien de projectsubsidie hoger bedraagt dan € 10.000. 
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Titel 
Eindverslag Metamorfoze conserveringsproject ABC [naam projectarchief (periode)] door [naam en 
plaats erfgoedinstelling] 
[Datum] 
 
1. Algemeen 
- Naam, adres en andere contactgegevens van de erfgoedinstelling 
- Naam van de projectleider 
- Naam, periode en omvang van het projectarchief 
- Doel en verloop van het project (put hiervoor uit de tekst van het projectvoorstel en de 

voortgangsrapportages) 
- Gegevens van de toekenning van de projectsubsidie: datum en kenmerk van de beschikkingsbrief 
- Administratieve startdatum project (zie beschikkingsbrief) 
- Projectteam  
- Datum startgesprek  
- Geplande en gerealiseerde doorlooptijd (bij afwijking redenen vermelden) 
- Geplande en gerealiseerde eindproducten (bij afwijking redenen vermelden) 
- Toelichting op andere afwijkingen en opzichte van het projectplan 
- Gerealiseerde einddatum van het project 
 
2. Conservering 
- Bij uitbesteding van de eerstelijnsconservering en andere conserveringshandelingen: naam van 

het bedrijf dat de conservering heeft uitgevoerd.  
- Data van de controles en vermelding van rapportages aan de projectleider in de erfgoedinstelling. 

Afwijkingen ten opzichte van planning en afspraken in de offerte c.q. het werkplan. 
- De conservering: het verslag van de behandeling volgens de Richtlijnen Conservering 

Metamorfoze ABC. Afwijkingen ten opzichte van de planning en afspraken in de offerte c.q. het 
werkplan. 

- Bij ontzuring: pH-waarden voor en na ontzuring 
- De onttrekking aan het gebruik van het originele materiaal: 

o Opslaglocatie en verpakking van de originelen 
o Registratie van de originelen (blokkering voor gebruik) en de afgeleiden  

 
3. Digitalisering 
- Naam van het digitaliseringbedrijf  
- Verloop van de digitalisering 
- Gepland en gerealiseerd totaal aantal opnames 
- Formaat en opslag van de digitale masters voor de instelling  
- Opslag van de masters voor Metamorfoze in het e-Depot van het Nationaal Archief 
- De beschikbaarstelling van de afgeleiden door de instelling: vorm en termijn 
 
4. Toelichting op de financiën 
- Financiële verantwoording: algemene toelichting op de financiën en toelichting op substantiële 

afwijkingen ten opzichte van de begroting  
- Toelichting op wel/niet BTW opvoeren 
- Accountantsverklaring: afgiftedatum en uitvoerder van de controle 
 
5. Bijlagen 
- Overzicht van gerealiseerde kosten (teb Gerealiseerd uit het format Planning Begroting Realisatie) 
- Accountantsverklaring  


