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voorwoord
In elk jaar is het verleidelijk om een jaarverslag te openen met de vaststelling ‘het is 
weer een bijzonder jaar geweest’. Maar sommige jaren kunnen toch met meer recht 
aanspraak maken op die beschrijving dan andere.

Het jaar 2020 was het laatste jaar van de uitvoering van de KNAW-agenda 
‘Wetenschap verbindt’ (Strategische agenda 2016-2020). En net als overal moest die 
uitvoering onder wel heel speciale condities plaatsvinden. Een jaarverslag is een for-
meel document, waarin verantwoording wordt afgelegd over activiteiten, besteding 
van middelen en gerealiseerde resultaten. Het formele karakter van het document 
verhult daarbij al gauw de inzet, de soms dramatische inspanningen, de warme 
collegialiteit, de bezorgdheid om onze jonge onderzoekers en om die collega’s die 
ziek werden door het virus: toch is dat waaruit de kracht van een organisatie blijkt. 
Natuurlijk valt het woord ‘corona’ in dit verslag. Soms gaat het daarbij om activiteiten 
die moesten worden afgezegd, verplaatst of in andere vorm gegoten. Maar het is ook 
verheugend om te zien hoezeer de verschillende onderdelen van onze Akademie zich 
hebben ingespannen om proactief in te spelen op de crisis, op de mogelijkheid tot het 
leveren van wetenschappelijke bijdragen, en op het appèl aan onze creativiteit dat 
ervan uitging. Voor het bestuur was het hartverwarmend om te zien hoezeer volop 
invulling werd gegeven aan de menselijke kanten van de wetenschap, de zorg die 
besteed werd aan het netwerk van oudere en jongere onderzoekers en aan de band 
met de maatschappij. Inderdaad: Wetenschap verbindt!

Ook in dit jaar heeft de KNAW een actief Genootschap gehad, waarvan de leden 
zich met inzet en expertise mengden in de discussie en zorgden voor een goede 
wetenschappelijke informatievoorziening aan collega’s, beleidmakers en een groter 
publiek. De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn zichtbaar actief 
gebleven, evenals het ComeniusNetwerk waaraan de KNAW tot 2021 gastvrijheid 
verleende. Advieswerk heeft vrijwel onverminderd doorgang gevonden en heeft 
onder meer geleid tot adviezen die structureel de positie van het onderzoek aan 
onze universiteiten moeten helpen verbeteren. Onze onderzoekinstituten, waarvan 
de meerwaarde steeds gelegen is in hun nationale rol, hebben gedaan wat zij 
konden om de wetenschappelijke en menselijke schade te beperken die voortkwam 
uit de crisis. Dat leidde ook in 2020 tot een stroom aan publicaties, toegekende 
prijzen, nieuw gevormde teams en consortia, betekenisvolle mediaoptredens en 
resultaten op zeer verschillende terreinen. 

Ik hecht eraan op deze plaats speciaal de ondersteunende staf van het bureau en 
de instituten te danken, die zich ook vanuit huis van harte hebben ingezet voor de 
menselijke en inhoudelijke kant van de KNAW. Het leiderschap van algemeen direc-
teur Mieke Zaanen was onmisbaar. Het eerste deel van 2020 vormde het staartje 
van het Presidentschap van Wim van Saarloos. De omstandigheden verhinderden 
het soort afscheid dat wij hem anders graag geboden hadden. Ook op deze plaats 
dank ik hem van harte voor zijn grote inspanningen. En natuurlijk keek het bestuur 
vooruit: wij ontwierpen in het jaar 2020 de nieuwe strategische agenda voor de 
jaren 2021-2025: Staan op Kennis. Maar wel in voortdurende verbondenheid.

Ineke Sluiter 
President
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1. inleiding 

1.1 Doelstelling van de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is een natio-
nale onderzoeksorganisatie met drie wettelijke taken:
• Ze verenigt excellente wetenschappers en kunstenaars van Nederland in drie 

Akademies – het Genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten 
– en biedt hun een podium (forumfunctie).

• Ze adviseert de regering over het wetenschapsbeleid en over het gebruik van 
wetenschap voor beleid (adviesfunctie).

• Ze is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en drie institu-
ten die infrastructuur voor onderzoek bieden. De onderzoeksinstituten houden 
zich bezig met onderzoek in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen 
en levenswetenschappen (onderzoeksfunctie).

Visie
De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. 
Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)
nationale top. Aan de basis van haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en 
creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

Missie
Vanuit haar onafhankelijke positie brengt de KNAW mensen en middelen bij elkaar 
om met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenle-
ving. Ze wil de bron zijn van inspirerende, vernieuwende inzichten, vergezichten en 
samenwerkingsverbanden. Ze bevordert de kwaliteit en de integriteit van de weten-
schapsbeoefening. Haar instituten vervullen een wezenlijke en aanvullende rol op 
de andere instellingen in het onderzoekslandschap, staan voor excellente kwaliteit 
en fungeren als magneten voor onderzoekstalent, nationaal en internationaal.

1.2 Kernactiviteiten

Om inhoud te geven aan haar wettelijke taken:
• Fungeert de KNAW als forum voor het wetenschappelijk debat en voor de 

uitwisseling van wetenschappelijke informatie.
• Brengt zij adviezen en verkenningen uit.
• Voert zij beleid en beheer over wetenschappelijke instituten.
• Onderhoudt zij internationale wetenschappelijke betrekkingen.
• Kent zij wetenschappelijke prijzen toe en voert zij stimuleringsprogramma’s uit 

van private fondsen die aan de KNAW zijn toevertrouwd.
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1.3 Juridische structuur

De KNAW is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak op grond 
van artikel 1.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
In die wet is vastgelegd dat de KNAW een algemeen bestuur kent en een algemene 
vergadering (volgens het Reglement van de KNAW en hierna te noemen: het 
bestuur), die bestaat uit de leden van het Genootschap van de KNAW. 

Nieuwe bestuursstructuur
In 2020 is de bestuursstructuur gewijzigd. Per 1 september 2020 telt het bestuur 
zeven leden, onder wie een president, twee vicepresidenten en vier leden die 
tevens voorzitter zijn van één van de domeinen van het Genootschap. Eén van de 
vicepresidenten is tevens Foreign Representative. Eén van de vicepresidenten of 
leden vervult tevens de rol van Algemeen secretaris in het bestuur. Deze bestuurs-
wijziging is ingevoerd om de band tussen het algemeen bestuur en de domeinbe-
sturen te verstevigen en om de portefeuille voor internationale zaken steviger in 
het bestuur te verankeren. De leden van het bestuur van de KNAW worden gekozen 
door en uit de algemene vergadering. Het bestuur is onder andere belast met het 
uitoefenen van de wettelijke taken en bevoegdheden.

De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn ook onderdeel van de KNAW. 
Beide Akademies hebben een eigen bestuur dat verantwoording aflegt aan het 
bestuur van de KNAW. Daarnaast heeft de KNAW een algemeen directeur, een 
ondersteunende bureauorganisatie en dertien instituten. De algemeen directeur 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de KNAW-organisatie. Aan het 
hoofd van ieder instituut staat de instituutsdirecteur. 
 
Hieronder volgt het organigram van de KNAW. Zie paragraaf 2.1 voor een verdere 
uitwerking van de governance van de KNAW.

KNAW
Genootschap

550 leden

ALGEMEEN DIRECTEUR

BESTUUR

ALGEMENE VERGADERING

STAFOR

FINANCIËLE AUDIT 
COMMISSIE

ADVIES & FORUM

Adviesraden

Geesteswetenschappen
(GW)

Gedrags-, Maatschappij- en 
Rechtswetenschappen (GMRW)

Natuur- en Technische 
Wetenschappen (NTW)

Medische, Medisch-Biologische en 
Gezondheidswetenschappen (MMBG)

 Raad voor
Geesteswetenschappen (RGW)

Sociaal-Wetenschappelijke
Raad (SWR)

Raad voor Natuur- en Technische
Wetenschappen (RNTW)

Raad voor Medische
Wetenschappen (RMW)

Domeinen

De Jonge
Akademie

50 leden

Akademie
van Kunsten

50 leden

1808 2005 2014

 INSTITUTEN

Data Archiving and Networked Services (DANS)
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Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and 
Social Sciences (NIAS)

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Rathenau Instituut* 

Spinoza Centre for Neuroimaging*

Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut

 De algemene vergadering
bestaat uit de leden

van het Genootschap

www.knaw.nl  •  www.dejongeakademie.nl  •  www.akademievankunsten.nl
 

* Rathenau Instituut heeft een eigen bestuur en het Spinoza Centre is een 
   samenwerkingsverband tussen Amsterdamse partners. 
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Samenstelling bestuur KNAW in 2020
De invoering van de nieuwe bestuursstructuur heeft geleid tot een aantal wisse-
lende bestuurssamenstellingen gedurende het jaar. Philip Scheltens trad per  
1 januari 2020 af als Algemeen Secretaris. Zijn rol werd overgenomen door Marc 
Groenhuijsen die reeds lid was van het bestuur en die per 1 juni ook formeel tot 
Algemeen secretaris werd benoemd.

In juni treedt Wim van Saarloos af als president en volgt Ineke Sluiter hem op. Op 
dat moment worden Marc Groenhuijsen en Marileen Dogterom benoemd tot vice-
presidenten. Voor Groenhuijsen betekent dit een herbenoeming. Dogterom wordt 
tevens aanspreekpunt zijn voor de internationale portefeuille binnen het bestuur en 
zal in dit kader de titel voeren van ‘Vice President en Foreign Representative’.

Samenstelling tot 1 juni 2020
President: Wim van Saarloos
Vicepresident: Ineke Sluiter
Lid en waarnemend Algemeen secretaris: Marc Groenhuijsen
Lid: Marileen Dogterom
Lid: Maarten Prak

Samenstelling 1 juni tot 1 september 2020
President: Ineke Sluiter
Vicepresident en Foreign Representative: Marileen Dogterom 
Vicepresident en Algemeen secretaris: Marc Groenhuijsen
Lid: Maarten Prak

Samenstelling per 1 september 2020
President: Ineke Sluiter
Vicepresident en Foreign Representative: Marileen Dogterom 
Vicepresident en Algemeen secretaris: Marc Groenhuijsen
Lid, tevens domeinvoorzitter GW: Martin van Hees 
Lid, tevens domeinvoorzitter MMBG: Sjaak Neefjes 
Lid, tevens domeinvoorzitter NTW: Ton van der Steen 
Lid, tevens domein voorzitter GMRW: Linda Steg 

Samenstelling directie KNAW in 2020
Algemeen directeur: Mieke Zaanen

De Jonge Akademie is een platform van vijftig jonge wetenschappers die inter-
nationaal tot de top van hun vakgebied behoren. Zij organiseert activiteiten op het 
gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. 
De KNAW faciliteert De Jonge Akademie, maar zij opereert onafhankelijk. Zie verder 
paragraaf 3.1.2. 

Samenstelling bestuur De Jonge Akademie in 2020
Voorzitter: Belle Derks (tot 1 april 2020)
Voorzitter: Jeroen de Ridder (vanaf 1 april 2020)
Vicevoorzitter: Martijn Wieling (tot 1 april 2020)
Vicevoorzitter: Hester den Ruijter (vanaf 1 april 2020)
Lid: Lisa Becking 
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Lid: Arjan Houtepen (vanaf 1 april 2020)
Lid: Merel Keijzer
Lid: Stefan van der Stigchel (tot 1 april 2020)

De Akademie van Kunsten is een platform van vijftig prominente kunstenaars uit 
de hele breedte van de kunsten. Zij heeft tot doel om de stem te vertolken van de 
kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en om de interactie 
tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en 
kunst te bevorderen. Zie verder paragraaf 3.1.3.

Samenstelling bestuur Akademie van Kunsten in 2020 
In 2020 traden twee bestuursleden terug. Daarnaast stond sinds het najaar van 
2019 nog een vacature open. Deze vacature is ook in 2020 vervuld. 
Voorzitter: Anne Vegter 
Vicevoorzitter: Liesbeth Bik
Lid: Charl Landvreugd
Lid: Raaf Hekkema (vanaf 1 november 2020)
Lid: Nanouk Leopold (vanaf 1 november 2020)
Lid: Jonas Staal (vanaf 1 november 2020)
Lid: Gijs Bakker (tot 1 november 2020)
Lid: Irma Boom (tot 1 november 2020)

1.4 Nevenwerkzaamheden bestuur en directie KNAW

De bestuursleden hebben een aanstelling als hoogleraar bij een universiteit. Zij 
zijn daarnaast gekozen uit en door de algemene vergadering als president, vice-
president, algemeen secretaris of bestuurslid q.q. domeinvoorzitter van de KNAW. 
De algemeen directeur heeft een aanstelling bij de KNAW. Hieronder worden de 
nevenwerkzaamheden in 2020 volgens de cao Nederlandse Universiteiten vermeld 
van de bestuursleden in alfabetische volgorde gedurende hun benoemingstermijn 
en van de algemeen directeur.

Marileen Dogterom (lid tot 1 juni 2020 en vicepresident vanaf 1 juni 2020), 
hoogleraar bionanoscience, Technische Universiteit Delft
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• InterAcademy Partnership Research. Member Board.
Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Cavendish Laboratory, University of Cambridge. Member scientific advisory 

committee.
• Cooperative Research Center nanoGUNE. Member scientific advisory committee.
• European School on Nanosciences and Nanotechnologies. Member scientific 

advisory committee.
• Göttingen Graduate School for Neurosciences and Molecular Biosciences. 

Member scientific advisory board.
• Laboratoire d’Excellence CelTisPhysBio Insitut Curie. Member scientific advisory 

committee.
• Laboratoire d’Excellence Who am I? Member scientific advisory committee (tot 

november 2020).
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Marc Groenhuijsen (algemeen secretaris en vanaf 1 juni 2020 vicepresident), 
hoogleraar straf(proces)recht en victimologie, Tilburg University
Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Gerechtshof te Arnhem. Raadsheer-plaatsvervanger.
• South Asian Society of Criminology and Victimology. Member international 

advisory board.
• Stichting Nexus. Lid raad van advies.
• World Society of Victimology. Deputy chairperson UN Liaison Committee.

Martin van Hees (lid q.q. domeinvoorzitter GW vanaf 1 september 2020), 
hoogleraar ethiek, Vrije Universiteit
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• ALLEA. Member working group Science & Ethics.
Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Curatorium TeldersStichting. Lid (vanaf december 2020).

Maarten Prak (bestuurslid tot 1 september 2020), hoogleraar sociale en 
economische geschiedenis, Universiteit Utrecht
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• All European Academies (ALLEA). Member board.

Sjaak Neefjes (lid q.q. domeinvoorzitter MMBG vanaf 1 september 2020), 
hoogleraar celbiologie, LUMC
Niet KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Campagneteam Huntington. Member Scientific Counsel.
• Children Cancer-Free (KiKa). Chairman Scientific Counsel (tot december 2020).
• Institut Cancer & Immunologie - CRCM Centre De Recherche en Cancerologie de 

Marseille. Member scientific advisory board.
• Institute for Research in Biomedicine IRB, Bellinzona Swiss. Member scientific 

advisory board.
• NEEFIX BV (actief in de branche Medische laboratoria, trombosediensten en 

overig behandelingsondersteunend onderzoek). Aandeelhouder.
• NIHM BV (aimed at making aclarubicine for clinical use). Aandeelhouder.
• Stichting ‘De Drie Lichten’. Secretaris bestuur.
• Sanquin. Ombudsman.

Wim van Saarloos (president tot 1 juni 2020), hoogleraar theoretische 
natuurkunde, Universiteit Leiden
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• European Academies’ Science Advisory Council (EASAC). Vicepresident 

en Voorzitter Energy Steering Panel.
• Stichting Avond van Wetenschap & Maatschappij. Lid bestuur en voorzitter jury 

Huibregtsenprijs.
• Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Lid algemeen bestuur.
Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden:
• Max Plank Institute for Dynamics and Self-Organization. Member scientific 

advisory board.
• Teylers Museum. Lid raad van toezicht
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Ineke Sluiter (vicepresident tot 1 juni 2020 en president vanaf 1 juni 2020), 
hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Stichting Avond van Wetenschap & Maatschappij. Lid bestuur en voorzitter jury 

Huibregtsenprijs.
Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Paleis op de Dam. Lid Paleiscommissie.
• Prins Bernard Cultuurfonds. Lid adviescommissie beurzen.
• Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Lid raad van toezicht.

Ton van der Steen (lid q.q. domeinvoorzitter NTW vanaf 1 september 2020), 
hoogleraar biomedische technologie van het hart aan het Erasmus MC (en 
verbonden aan Technische Universiteit Delft)
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• KIA Sleuteltechnologieën. Lid themateam. 
• Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Lid algemeen bestuur.
Niet KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Innovative Medical Devices Initiative. Vicevoorzitter.
• Kaminari Medical. Medeoprichter en strateeg.
• Medical Delta. Voorzitter.

Linda Steg (lid q.q. domeinvoorzitter GMRW vanaf 1 september 2020), hoogle-
raar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen
Niet KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Climate Outreach Research UK. Member academic advisory board.
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Lid raad van toezicht.
• Nationaal Programma Groningen. Lid algemeen bestuur.

Mieke Zaanen (algemeen directeur)
KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board). Lid.
• Neth-ER. Lid bestuur.
• Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam. Voorzitter raad van toezicht.
• Stichting Christiaan Huygensprijs. Lid college van advies.
• SURF. Lid ledenraad. 
• Netherland Centre for One Health. Lid raad van toezicht (tot 1 mei 2020).
Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden
• InScience – Dutch International Science Film festival. Lid adviesraad.
• Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Lid panel Instellingstoets 

Kwaliteitszorg (ITK).
• Science Center NEMO / Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. Lid 

raad van toezicht.
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1.5 Contactgegevens 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is gevestigd in het 
Trippenhuis in Amsterdam. 
Postadres: postbus 19121, 1000 GC Amsterdam 
Bezoekadres: Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam 
Telefoon: 020 551 0700 
Webadres: www.knaw.nl 
Zie ook: www.knaw.nl/activiteiten 
E-mail: knaw@knaw.nl 
Facebook: facebook.com/deKNAW 
Twitter: @_knaw 
LinkedIn: linkedin.com/company/knaw 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54667089 
RSIN-nummer: 002958697 

De KNAW is een algemeen nut beogende instelling (anbi). 

Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de KNAW. 
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2. besturing 

2.1 Governance 

De governance van de KNAW is op hoofdlijnen geregeld in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en nader uitgewerkt in reglementen. De 
leden van de KNAW zijn verenigd in de algemene vergadering en kiezen het bestuur. 
Sinds 2017 kent de KNAW domeinen (zie paragraaf 2.4). Deze domeinen adviseren 
het bestuur over de forum- en adviesagenda en onderhouden contacten met de 
leden uit het eigen domein. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het beleid en de 
begroting vast. De algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding in handen.

Elk instituut heeft een directeur, de instituutsdirecteur. Het bestuur en de algemeen 
directeur overleggen twee keer per jaar met elk van de instituutsdirecteuren en 
hun hoofd bedrijfsvoering in het zogeheten periodiek bestuurlijk overleg. In het 
voorjaar gaat dat overleg over de gerealiseerde prestaties, de jaarrekening en de 
toekomststrategie van het instituut. In het najaar gaat het overleg over de plannen 
voor het komende jaar en de (meerjaren)begroting. 

Mandatenregeling en andere reglementen 
De KNAW geeft met een mandatenregeling uitvoering aan een besturingsmodel van 
integraal management op decentraal niveau. Daarbij zijn bepaalde bevoegdheden 
op het gebied van bedrijfsvoering binnen de instituten belegd bij de instituutsdirec-
teuren. 

De KNAW hanteert de volgende reglementen: 
• Reglement van de KNAW 
• Reglement van de algemene vergadering van de KNAW 
• Reglement verkiezing buitenlandse en gewone leden van de KNAW 
• Reglement van De Jonge Akademie 
• Reglement van de Akademie van Kunsten 
• Reglement voor wetenschapscommissies KNAW-instituten 

Gedragscodes en regelingen 
Medewerkers en (bestuurs)leden van de KNAW houden zich aan een aantal 
gedragscodes en regelingen gericht op integer, onafhankelijk en veilig (wetenschap-
pelijk) handelen en de ondersteuning daarvan. Hieronder volgt een selectie: 
• Gedragscode voor Biosecurity (KNAW, 2008), en het advies Bouwen aan 

Biosecurity (KNAW, 2013) 
• Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onder-

zoek (2005, wordt herzien) 
• Gedragscode prijzen, lidmaatschappen en subsidies (2015) 
• Gedragscode ICT-voorzieningen en communicatiemiddelen KNAW (2010) 
• Regeling Beleggen en Belenen 
• Regeling Nevenwerkzaamheden (VSNU, 2017) 
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• Klokkenluidersregeling 
• Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrenge-

ling
• Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit
• Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening (VSNU/KNAW/NWO/NFU/ 

TO2/VH, herzien in 2018)

2.2 Wetenschappelijke integriteit 

De KNAW heeft een regeling voor het melden van (de verdenking van) schending 
van wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling 
geldt voor KNAW-medewerkers, maar ook voor anderen met een klacht over 
schendingen van wetenschappelijke integriteit door (ex-)werknemers. In 2020 is 
één klacht ingediend bij de klachtencommissie wetenschappelijke integriteit. Deze 
klacht is door de commissie niet ontvankelijk verklaard.

2.3 Algemene vergadering

In de algemene vergadering van maart 2020 werden de KNAW-leden herdacht die 
in 2019 zijn overleden. Daarnaast werd algemeen secretaris Marc Groenhuijsen 
herbenoemd en benoemd tot vicepresident en algemeen secretaris. Bestuurslid 
Marileen Dogterom werd benoemd tot vicepresident en Foreign Representative. Ten 
slotte werden de aanbevelingen uit de vijfjaarlijkse evaluatie van het ledenbestand 
overgenomen.

De reglementaire algemene vergadering in mei werd vanwege de coronamaatrege-
len geannuleerd. Gezien de goedkeurende accountantsverklaring en het positieve 
advies van de auditcommissie legde het bestuur via de digitale ledenomgeving 
verantwoording af. De presidentsoverdracht van Wim van Saarloos naar Ineke 
Sluiter werd met een bijzondere hybride online-bijeenkomst gemarkeerd. De 
benoemingen van de vier nieuwe bestuursleden q.q. domeinvoorzitters Martin van 
Hees, Sjaak Neefjes, Ton van der Steen en Linda Steg vonden digitaal plaats.

Uiteindelijk werd ook in het najaar vanwege de coronamaatregelen geen algemene 
vergadering georganiseerd. De gebruikelijke gedachtewisseling tijdens de algemene 
vergadering over actuele en/of domeinoverstijgende thema’s werd verplaatst naar de 
nieuwe digitale tweewekelijkse koffie-uurtjes voor leden met de president en een van 
de twee vicepresidenten, naar de online-consultaties en naar de KNAW-webinars.

2.4 Domeinenoverleg 

Het Genootschap van de KNAW kent een structuur met vier domeinen: 
• Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMR)
• Geesteswetenschappen (GW)
• Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG)
• Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW)
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22%

22%

15%

41%

Gedrags-, Maatschappij- en  
Rechtswetenschappen

Geesteswetenschappen

Medische, Medisch-Biologische en  
Gezondheidswetenschappen

Natuur- en Technische Wetenschappen

De in totaal 585 leden zijn als volgt verdeeld over de domeinen:
Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen 131 (22%)
Geesteswetenschappen 128 (22%)
Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen 89 (15%)
Natuur- en Technische Wetenschappen 237 (41%)

Het Domeinenoverleg adviseert het bestuur van de KNAW over de integrale forum- 
en adviesagenda en onderhoudt contacten met de leden uit het eigen domein. 
Het Domeinenoverleg bestaat uit de vier domeinvoorzitters en de voorzitters 
van de vier adviesraden. Ook worden de voorzitters van De Jonge Akademie en 
de Akademie van Kunsten uitgenodigd. Het Domeinenoverleg vond in 2020 twee 
keer plaats voor de zomer van 2020. Daarbij waren in de regel ook de president, 
de vicepresident en de algemeen directeur aanwezig. Het Domeinenoverleg is per 
september 2020 komen te vervallen vanwege de invoering van de nieuwe bestuurs-
structuur.

Naast de integrale forum- en adviesagenda stonden onder andere de volgende 
onderwerpen op de agenda: de ledenverkiezingen, de oprichting van de Academy 
of Engineering, de nieuwe bestuursstructuur en de rol van de KNAW en de weten-
schap in het algemeen in de coronacrisis.

Samenstelling Domeinenoverleg tot september 2020
Keimpe Algra, voorzitter Adviesraad RGW 
Josine Blok, voorzitter Domein GW
René de Borst, voorzitter Domein NTW 
Ron Fouchier, voorzitter Domein MMBG 
Frank den Hollander, voorzitter Adviesraad NTW 
Johan Mackenbach, voorzitter Adviesraad RMW 
Tanja van der Lippe, voorzitter Adviesraad SWR 
Arjen van Witteloostuijn, voorzitter Domein GMRW 

2.5 Auditcommissie

De auditcommissie beoordeelt de jaarrekening en overige financiële gegevens, de 
financiële positie van de KNAW, het systeem van risicobeheersing en de controle 
daarop en de realisatie van actiepunten naar aanleiding van de accountantsrappor-
tage. De commissie rapporteert regelmatig aan het bestuur over haar bevindingen 
en brengt verslag uit in de algemene vergadering in mei. De auditcommissie bestaat 
uit vijf leden. Vier KNAW-leden zijn benoemd door het domeinenoverleg: Philip 
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Hans Franses (voorzitter), Andries Meijerink, Heleen Murre-Van den Berg en Arthur 
van Soest. Paul Doop (lid RvB bij NPO) is door de auditcommissie benoemd tot 
extern lid. De auditcommissie vergaderde in mei en november.

2.6 Medezeggenschap

Ondernemingsraad
De medezeggenschapsstructuur binnen de KNAW is georganiseerd met een 
instituutoverstijgende ondernemingsraad (OR) en per instituut een onderdeelcom-
missie (OC). Die OC neemt op instituutsniveau praktisch alle rechten en plichten 
over van de OR. Eind december 2020 had de OR tien leden. Tienmaal per jaar is 
er overleg tussen de algemeen directeur van de KNAW en de OR. Hierbij schuift 
tweemaal per jaar de president van de KNAW aan ten behoeve van een overleg over 
de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Er zijn dertien OC’s. Het aantal 
leden is afhankelijk van de grootte van het betreffende instituut en varieert tussen 
drie en negen. Tussen OR en OC’s vindt uitwisseling plaats tijdens onder meer 
voorzittersoverleggen en scholingsdagen. 

Naast terugkerende thema’s op het vlak van organisatiebeleid en personeel, is in 
2020 in het bijzonder gesproken over de impact van de coronacrisis op de KNAW. 
Vanuit de Wet op de ondernemingsraden zijn de volgende onderwerpen formeel 
ter instemming aan de OR voorgelegd: procedures voor raadpleging van de mede-
zeggenschap bij benoeming en herbenoeming van de algemeen directeur van de 
KNAW en de instituutsdirecteuren; klachtenregeling wetenschappelijke integriteit; 
reorganisatieleidraad. De OR heeft in 2020 advies uitgebracht aangaande de 
verkenning bij het instituut DANS.

Lokaal Overleg
De uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en aangelegenheden van 
belang voor de specifieke rechtspositie van werknemers worden belegd op de 
tafel van het Lokaal Overleg. Hierbij heeft de algemeen directeur overleg met drie 
vakbonden, te weten FNV Onderwijs & Onderzoek, AC/FBZ (waarbinnen AC-HOP) 
en AOb-FNV. Per vakbond schuiven maximaal twee bij de KNAW-werkzame kader-
leden aan, bijgestaan door een vakbondsbestuurder. Tussen OR en Lokaal Overleg is 
een convenant opgesteld ter afstemming van de onderwerpen. In 2020 is het Lokaal 
Overleg tweemaal bij elkaar gekomen.

Samenstelling Ondernemingsraad in 2020
Gerard van Veen (voorzitter) – Bureau KNAW
Jolanda Pel (vicevoorzitter) – Bureau KNAW
Harry Begthel – Hubrecht Instituut
Paul Bodelier – NIOO
Stieneke van den Brink – Hubrecht Instituut
Jacques de Feiter – Nederlands Herseninstituut
Maarten Kole – Nederlands Herseninstituut
Christa Mateman – NIOO
Ger Ruigrok – Huygens ING
Jerry de Vries – DANS
Rini Sierhuis – ambtelijk secretaris medezeggenschap
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Samenstelling Lokaal Overleg 2020
• FNV Onderwijs & Onderzoek: Johannes Houwink ten Cate, Gerard van Veen 

(kaderleden) en Jan Boersma (bestuurder)
• AC/FBZ (waarbinnen AC-HOP): Ger Ruigrok, Jerry de Vries (kaderleden) en 

Maaike Langerak (bestuurder)
• AOb-FNV: Gertjan Postma (kaderlid) en Donald Pechler (bestuurder)

2.7 Verslag van het bestuur

In 2020 vergaderde het bestuur veertien keer. De eerste maanden zijn het nog 
‘ouderwetse’ vergaderingen in het Trippenhuis. Vanaf eind maart vergadert het 
bestuur vanwege de coronacrisis vrijwel uitsluitend via videovergaderingen. De 
algemeen directeur zorgt voor de voorbereiding, begeleiding en nazorg van de ver-
gaderingen en heeft een adviserende stem in de bestuursvergadering. Het bestuur 
overlegt regelmatig met de besturen van de Akademie van Kunsten, van De Jonge 
Akademie en van de domeinen. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen van 
de bestuursvergaderingen.

Coronacrisis
Een nieuw, terugkerend punt op de agenda is de coronacrisis. De KNAW houdt zich 
aan de richtlijnen van de overheid en iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Vragen 
die aan de orde komen, zijn: hoe stellen we de medewerkers zo goed mogelijk in 
staat hun werk te blijven doen onder de veranderde omstandigheden? Hoe gaan we 
om met de bijeenkomsten en vergaderingen van het Genootschap? Wat doen we 
met de expertbijeenkomsten rond onze adviezen? Hoe behouden we onze forum-
functie? Voor de forumfunctie nemen enkele KNAW-wetenschappers vanuit huis 
korte films op. Daarnaast organiseren de leden veel webinars en digitale bijeenkom-
sten. Ook spreken de president en de vicepresident online met jonge onderzoekers 
en houden ze een tweewekelijks digitaal koffie-uur met de leden. Bovendien richt 
de organisatie een webpagina in met initiatieven van de KNAW op en rond corona. 
Voorbeelden zijn het Hubrecht Instituut dat de testcapaciteit verhoogt en het 
Meertens Instituut dat taalonderzoek naar corona doet met gegevens van sociale 
media.

Genootschap
Het bestuur stemt in met een wijziging rond het onderscheid tussen werkende en 
rustende leden van het Genootschap. Rustende leden mogen voortaan ook een stem 
uitbrengen als er nieuwe leden worden gekozen. 

Instituten
Een terugkomend agendapunt in de bestuursvergaderingen zijn de KNAW-
instituten. In 2020 gaat het onder andere over de huisvesting van het Nederlands 
Herseninstituut, over de verzelfstandiging van het Spinoza Centre, over de formele 
relatie met de Fryske Akademy, over de samenwerking van het Westerdijk Instituut 
met de genomicsonderzoekers van de Universiteit Utrecht en over de vernieuwing 
van de dierenfaciliteit van het Hubrecht Instituut en het Prinses Maxima Centrum. 
Ook komen de vacatures en/of benoemingen aan de orde van een aantal nieuwe 
instituutsdirecteuren. Verder is er extra aandacht voor de digitale beveiliging van 
de KNAW en haar instituten. Dit mede naar aanleiding van de aanval met gijzelsoft-
ware op de Universiteit Maastricht. 
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Adviezen, fondsen en prijzen
Het bestuur is verantwoordelijk voor en dus vanzelfsprekend betrokken bij 
de adviezen die de KNAW uitbrengt. Het bestuur kijkt bijvoorbeeld naar de 
samenstelling van adviescommissies, laat zich bijpraten over conceptadviezen 
en stelt definitieve versies vast. Ieder adviestraject kent een portefeuillehouder 
in het bestuur. Belangrijke adviestrajecten in 2020 zijn onder andere die over 
academische vrijheid, het rolling-grantfonds, de opslag en beschikbaarheid van 
onderzoeksgegevens, intimidatie in de wetenschap en de efficiënte ontwikkeling 
van geneesmiddelen. 

Verder houdt het bestuur toezicht op het proces van toekenningen van fondsen 
en prijzen. In de vergadering worden bijvoorbeeld de besluiten genomen over de 
voordrachten van de beoogde prijswinnaars. Ook vindt overleg plaats over nieuwe en 
gewijzigde reglementen en over de samenstelling van jury’s en beoordelingscommis-
sies.

Internationaal
Het bestuur start begin 2020 een overleg met leden die de KNAW of Nederland ver-
tegenwoordigen in internationale gremia. Per 1 juni wordt Marileen Dogterom ook 
formeel benoemd tot Vice President en Foreign Representative. Het Nederlandse 
overleg zorgt voor afstemming. Ook praat het bestuur over welke internationale 
prioriteiten de KNAW zou moeten hebben. In ieder geval wil de KNAW Europese 
landen met zwakke wetenschapssystemen helpen en de positie van jonge onderzoe-
kers onder de aandacht brengen en houden.

Toekomstbestendige wetenschap
Het bestuur vergadert over de toekomst van de Nederlandse wetenschap in de 
breedste zin des woords. Zo gaat het onder andere over het nieuwe Standaard 
Evaluatie Protocol 2021-2027, over Erkennen en waarderen, over Plan S, over 
rolling grants, over een nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie, over 
de Permanente commissie nationale onderzoeksinstituten en over de inzet voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Strategie
In 2020 werkt het bestuur aan de strategische agenda voor 2021-2025. De con-
sultatierondes in maart en april kunnen vanwege corona niet in de beoogde opzet 
doorgaan. In plaats daarvan wordt bijvoorbeeld aan leden en instituutsdirecteuren 
via e-mail en digitale bijeenkomsten gelegenheid geboden om te reageren op 
de concepten. Verder zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers over hoe de 
agenda vertaald kan worden in werkplannen. 

De strategische agenda houdt vanzelfsprekend rekening met de aanbevelingen van de 
externe evaluatiecommissie die de KNAW eind 2019 onder de loep nam. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld over de meerjarige financiële stabiliteit van de organisatie en over de 
financiële ondersteuning van De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.
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3. beleid, resultaten en 
vooruitblik

De KNAW hanteert voor haar beleid de in 2016 vastgestelde Strategische Agenda 
2016-2020 – Wetenschap verbindt. De uitwerking hiervan en de voorlopige resul-
taten komen aan bod in dit hoofdstuk. De zeven ambities van de KNAW voor de 
periode 2016-2020 zijn: 
1. Kernactiviteiten verbinden om de KNAW optimaal te laten functioneren. 
2. Fungeren als ambassadeur en podium voor Nederlandse wetenschappers. 
3. Versterken van de rol van de KNAW als initiator, inspirator, partner en regisseur 

op het gebied van wetenschapscommunicatie en -educatie. 
4. Vergroten van de invloed van wetenschap op Nederlands en Europees beleid. 
5. Versterken en positioneren van de KNAW-instituten als dynamische nationale 

organisaties, complementair aan de universiteiten. 
6. Bijdragen aan versterking van (inter)nationale netwerken en onderzoeksinfra-

structuren. 
7. Benutten van de potentie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in 

samenwerking met de partners in de Kenniscoalitie. 

De KNAW wil in deze periode de verbindingen versterken tussen: 
• wetenschapsgebieden en wetenschappelijke organisaties (nationaal en interna-

tionaal); 
• wetenschap en samenleving; 
• de drie Akademies en de eigen instituten. 
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3.1 Kernactiviteiten verbinden (ambitie 1) 

Ambitie 1: kernactiviteiten verbinden om de KNAW optimaal te laten 
functioneren

In 2020:
•	 	Is de bijdrage van de KNAW aan het maatschappelijk debat in de domeinen 

wetenschap en kunst verder vergroot. 
•  Heeft de KNAW bijgedragen aan de totstandbrenging van een stimulerend 

onderzoeksklimaat in Nederland. 
•  Is sprake van een inspirerende wisselwerking tussen: 

 − de forumfunctie en de adviesfunctie.
 − de drie Akademies en de instituten.
 − de verschillende generaties wetenschappers.

•	 	Reflecteert de organisatie, zowel bestuurlijk als ondersteunend, de hierboven 
genoemde ambities. 

•  Heeft de KNAW ook jongere onderzoekers zoals promovendi en postdocs 
nadrukkelijk bij haar activiteiten betrokken. 

Indicatoren forumfunctie
Forum 2016 2017 2018 2019 2020
Bijeenkomsten* 100 71 117 119 60

* Dit zijn de bijeenkomsten van domeinen en secties, dispuutsavonden en themabijeenkom-
sten van het Genootschap, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten en het Comenius-
Netwerk. Het aantal deelnemers varieert van 50 tot 170 per live bijeenkomst; wat betreft 
webinars loopt dat op tot zo’n 500 deelnemers per bijeenkomst.

Het aantal bijeenkomsten in 2020 lag beduidend lager dan in voorgaande jaren. 
Belangrijkste oorzaak hiervoor was het uitbreken van de pandemie, waardoor het 
Trippenhuis noodgedwongen gesloten werd voor bijeenkomsten. Daar staat tegen-
over dat er razendsnel werd omgeschakeld naar het organiseren van webinars. De 
KNAW besloot half maart 2020 om alle geplande bijeenkomsten te annuleren. Eind 
april werd een digitaal koffie-uurtje van het bestuur met de leden geïntroduceerd. 
Na een periode van twee maanden zonder bijeenkomsten vond op 19 mei het eerste 
online webinar plaats. 

Overigens organiseerde de KNAW al op 21 februari een symposium over het 
Coronavirus. Op 19 mei was er een tweede bijeenkomst (online) over dit onder-
werp. Daarna volgden nog zes webinars gerelateerd aan de (gevolgen van) de 
Coronapandemie.
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Overzicht publieksbijeenkomsten in 2020
Datum Titel Locatie/zaal

9-jan Discussiebijeenkomst Alternatieve adviesvormen Oude Zaal/
Rembrandtzaal

15-jan Saloon: Lichaam en macht AvK-kamer

20-jan Comeniusmiddag Tinbergenzaal

20-jan Uitreiking Bakhuis Roozeboom Medaille en Gilles Holst Medaille 2019 Oude Zaal/
Rembrandtzaal

23-jan Bijeenkomst met lezingen: Mike Keane (80) Oude Zaal/
Rembrandtzaal

30-jan Ledendag De Jonge Akademie Oude Zaal/
Rembrandtzaal

30-jan KNAW-symposium: Avond van de Abelprijs. Over het werk van Karen 
Uhlenbeck

Tinbergenzaal

3-feb KNAW-symposium: Maakbaar leven Tinbergenzaal

4-feb KNAW Early Career Awards Tinbergenzaal

5-feb Uitreiking Descartes Huygensprijs Parijs

6-feb KNAW-symposium: De economie op zijn kop Tinbergenzaal

11-feb KNAW-symposium: Psychedelica en wetenschap in de samenleving Tinbergenzaal

12-feb Tracéavond Eerste etage 
Trippenhuis

17-feb Lunchlezing: Holbeins portret van Georg Giese door Pieter Seuren Oude Zaal/
Rembrandtzaal

19-feb Saloon: Project Antarctica Tinbergenzaal

21-feb KNAW-symposium: Het nieuwe coronavirus Tinbergenzaal

2-mrt KNAW-symposium: Zeespiegelstijging Tinbergenzaal

3-mrt Lezing: Economy for the Common Good door Christian Felber Tinbergenzaal

5-mrt Avk-symposium: Propaganda in de kunsten Tinbergenzaal

11-mrt Saloon: IMPACT Tinbergenzaal

19-mei KNAW-webinar: Het nieuwe coronavirus online

25-mei Akademiemiddag en presidentswissel online/De Balie

2-jun AvK-webinar: Een samenleving met een basisinkomen voor iedereen: utopie 
of dystopie? 

online

4-jun AvK-webinar: Hoe verandert een basisinkomen voor iedereen onze 
perceptie, definitie, ervaring en waardering van werk?

online

4-jun KNAW-webinar: Van druppeltjes tot pandemie online

8-jun AvK-webinar: Hoe voorkomen we dat invoering van het basisinkomen een 
politieke kleur krijgt?

online

8-jun KNAW-webinar: Dierproeven online

9-jun Uitreiking Onderwijsprijs 2020 online/De Balie

11-jun AvK-webinar: Hoe ziet een toekomstige samenleving eruit waarin het 
basisinkomen is ingevoerd?

online

15-jun AvK-webinar: Looking into Art/Science collaborations online

16-jun KNAW-webinar: Kwaliteit van leven online

23-jun KNAW-webinar: Plan S online

29-jun KNAW-webinar: Antiracisme op universiteiten online

30-jun KNAW-webinar: Verbonden tegen covid-19 online

7-jul KNAW-webinar: Covid-19 en grondrechten online

9-jul KNAW-webinar: Elektrisch vervoer online



22 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

25-aug Bijeenkomst met minister Van Engelshoven Carolina 
MacGillavryzaal

4-sep KNAW-webinar: Religie, wetenschap en politiek online

10-sep KNAW-webinar: De gevolgen van covid-19 voor SSH-onderzoek online

12-sep Heinekenlezing HYSA-laureaten online/
Tinbergenzaal

14-sep Installatiebijeenkomst nieuwe leden Genootschap online/
Tinbergenzaal

22-sep Ledendag De Jonge Akademie Dwingeloo, 
ASTRON

24-sep KNAW-webinar: Gentherapie online

1-4 okt Tentoonstelling RAAAF AvK-kamer, 
Opkamer + gang

1-okt Uitreiking Heinekenprijzen online/
Trippenhuis

2-okt Workshop SamenWeten: Ga eens buiten je boekje deel I online

16-okt Workshop SamenWeten: Ga eens buiten je boekje deel II online

22-okt KNAW-webinar: Het nieuwe Coronavirus deel III online

23-okt Installatie nieuwe leden Akademie van Kunsten online/
Tinbergenzaal

26-okt Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie online

28-okt KNAW-symposium: Napoleon’s nalatenschap online/
Tinbergenzaal

30-okt Lezing Black Achievement Month door Aspha Bijnaar online/
Tinbergenzaal

9-nov Webinar KNAW en Neth-ER: Van mission board naar research call online

13-nov DJA-webinar: Minder vliegen in de wetenschap online

16-nov Uitreiking De la Courtprijs online/
Tinbergenzaal

1-dec KNAW-webinar: Wat hebben de universiteiten nodig? online

2-dec Workshop Gezondheidsverschillen online

7-dec KNAW-webinar: Perspectieven op literatuur. De toekomst van de letter-
kunde in Nederland

online

8-dec AcTI-webinar: Landbouw van de toekomst online

14-dec KNAW-webinar: Onstuimig onderzoek. Metaperspectieven op coronaweten-
schap

online

3.1.1 Genootschap 
Het Genootschap van excellente wetenschappers is de oudste van de drie 
Akademies van de KNAW en heeft de meeste leden. De leden worden voor het leven 
benoemd. De forum- en adviesfunctie van de KNAW wordt vormgegeven vanuit 
het Genootschap, en steeds vaker in nauwe verbinding met andere onderdelen 
(Akademies en instituten) van de KNAW. De leden van het Genootschap vormen 
tevens de algemene vergadering van de KNAW. 

De KNAW kent vier domeinen: de Gedrags-, Maatschappij- en Rechtsweten-
schappen, de Geesteswetenschappen, de Medische, Medisch-Biologische en 
Gezondheidswetenschappen en de Natuur- en Technische wetenschappen. Leden 
zijn in de regel lid van één domein. Een enkele keer komt het voor, zoals dat ook bij 
de voormalige Afdelingenstructuur het geval was, dat een lid tot meerdere domei-
nen behoort.
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De KNAW-leden zetten zich belangeloos in voor de KNAW. Zij dragen bij aan de 
forum- en adviesfunctie en maken bijvoorbeeld deel uit van jury’s van prijzen en 
fondsen. Veel leden voelen zich verantwoordelijk voor de wetenschap en de samen-
leving. Ze vinden elkaar langs inhoudelijke lijnen waardoor disciplines met elkaar in 
contact komen en nieuwe perspectieven op wetenschappelijke en maatschappelijke 
vraagstukken ontstaan. En zij dragen als KNAW-lid bij aan het toegankelijk maken 
van de wetenschap voor brede groepen in de samenleving.

Evaluatie ledenbestand
In 2019 werd, zoals dat eens in de vijf jaar gebeurt, de verkiezingssystematiek 
van het Genootschap tegen het licht gehouden. In 2020 werden de aanbevelingen 
van de evaluatiecommissie geïmplementeerd. Belangrijkste wijziging betrof dat 
aan het eind van de procedure alle leden (in plaats van alleen leden jonger dan 67 
jaar) mogen meestemmen over de voorgedragen kandidaten. Aan het begin van de 
procedure worden de leden jonger dan 67 jaar gevraagd een oordeel te vellen over 
de kwaliteit van de voorgedragen kandidaten. 

Indicatoren Genootschap
Leeftijd leden 2016 2017 2018 2019 2020
35-45 6 8 11 11 8
45-55 60 76 76 75 70
55-65 153 150 168 170 185
65+ 334 331 323 328 322
Totaal 553 565 578 584 585

 

Geslacht leden <65 2016 2017 2018 2019 2020
Man 165 170 181 178 182
Vrouw 54 64 74 78 81

 
Percentages vrouwelijke leden 
Akademies 2016 2017 2018 2019 2020
Genootschap (leden <65 jaar) 25% 27% 29% 30% 31%
De Jonge Akademie 52% 50% 50% 50% 52%
Akademie van Kunsten 37% 37% 37% 53% 42%

Zoals blijkt uit de indicatoren komen er elk jaar meer jongere leden (<65 jaar) en 
meer vrouwelijke leden bij het Genootschap. Het percentage vrouwelijke leden bij 
de Akademie van Kunsten is in 2020 gedaald omdat de Akademie van Kunsten is 
overgegaan van een lidmaatschap van vijf jaar naar een permanent lidmaatschap. 
Het permanente lidmaatschap is ook met terugwerkende kracht aangeboden aan 
oud-leden. Daar zijn veel mannen bij.

Achttien nieuwe leden in 2020:
• Erik Bakkers (1972), hoogleraar advanced nanomaterials & devices, Technische 

Universiteit Eindhoven
• Bas Bloem (1967), hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen, 

Radboudumc, Radboud Universiteit
• Harry Buhrman (1966), hoogleraar algoritmiek en complexiteitstheorie, 

Centrum Wiskunde & Informatica en Universiteit van Amsterdam
• Marjolein Dijkstra (1967), hoogleraar computersimulaties van gecondenseerde 

materie, Universiteit Utrecht
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• Halleh Ghorashi (1962), hoogleraar diversiteit en integratie, Vrije Universiteit 
Amsterdam

• Olivier Hekster (1974), hoogleraar oude geschiedenis, Radboud Universiteit
• Frans van der Helm (1960), hoogleraar biomechatronics & human-machine 

control, Technische Universiteit Delft
• Bart Jacobs (1963), hoogleraar security, privacy and identity, Radboud 

Universiteit
• Vincent Jaddoe (1974), hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder 

pediatrische epidemiologie, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit 
Rotterdam

• Lotte Jensen (1972), hoogleraar Nederlandse literatuur- & cultuurgeschiedenis, 
Radboud Universiteit

• Sijbren Otto (1971), hoogleraar systems chemistry, Rijksuniversiteit Groningen
• Ibo van de Poel (1966), hoogleraar ethiek & technologie, Technische Universiteit 

Delft
• Mirjam van Praag (1967), hoogleraar ondernemerschap, Vrije Universiteit 

Amsterdam
• Jack Pronk (1963), hoogleraar industriële microbiologie, Technische Universiteit 

Delft
• Karin Roelofs (1972), hoogleraar experimentele psychopathologie, Behavioural 

Science Institute en Donders Instituut, Radboud Universiteit
• Barbara Terhal (1969), hoogleraar quantuminformatica, Technische Universiteit 

Delft
• Henk te Velde (1959), hoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden
• Maria Yazdanbakhsh (1959), hoogleraar cellulaire immunologie van parasitaire 

infecties, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden

Verder zijn als buitenlands lid benoemd:
• Takuzo Aida (1956), hoogleraar chemical bio-engineering, Universiteit van Tokio 

& RIKEN Center for Emergent Matter Science, Japan
• Marcel van den Brink (1960), hoogleraar interne geneeskunde, oncologie en 

immunologie, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Verenigde 
Staten

3.1.2 De Jonge Akademie 
De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van jonge onderzoe-
kers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. 
De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende 
doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid, internatio-
nalisering, en wetenschap en maatschappij. 

Gerespecteerd platform 
De Jonge Akademie is uitgegroeid tot een bekend en gerespecteerd platform. De 
onderzoekers zijn een veelgevraagde gast bij media en serieus gesprekspartner 
voor nationaal en internationaal bestuur en beleid. Ook zijn de leden actief 
betrokken bij wetenschapsbewustwording op scholen en publieksevenementen. 
Daarnaast leveren ze een grote bijdrage aan raden, commissies, beoordelingscom-
missies en jury’s van de KNAW en aan diverse evenementen van het Genootschap. 
De kracht van De Jonge Akademie is de diepgevoelde passie voor wetenschap en de 
wens die te delen met de samenleving. 
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Wetenschapsbeleid 
Begin 2020 kwam door de coronacrisis de positie van wetenschappers direct onder 
druk te staan. Daarom deed De Jonge Akademie in april in ScienceGuide een oproep 
tot solidariteit in de wetenschap. In juli stuurde De Jonge Akademie samen met 
Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL en namens alle lokale jonge academies 
een brandbrief aan de regering met het verzoek tot een continuïteitspakket voor 
jonge onderzoekers van € 350 miljoen. De minister van OCW heeft vervolgens 
beperkte middelen via NWO vrij kunnen maken. De Jonge Akademie roept nog 
steeds op voor een steunpakket dat zou moeten voorkomen dat kennis verloren 
gaat, potentiële innovaties stagneren en carrières gefrustreerd raken. 

De Jonge Akademie heeft in 2020 actief gesprekken gevoerd met verschillende 
partijen, zoals de VSNU, NWO, het Ministerie van OCW en politici, over voorstellen 
die op korte termijn een positieve impact kunnen hebben op het hoger onderwijs 
en onderzoek: meer ruimte op de academische werkvloer, solide financiering voor 
brede, diverse wetenschap en moderne loopbanen voor een moderne academie. 
Een van de voorstellen is een korter academisch jaar, met minder versnippering. De 
Jonge Akademie heeft online reacties verzameld en zal in 2021 de resultaten van 
deze verkenning publiceren. De Jonge Akademie pleitte ook voor minder frequente 
controles van onderzoeksafdelingen en opleidingen om zo de administratieve druk 
te verlichten en is daarover in gesprek met het Ministerie van OCW. 

De Jonge Akademie pleit al jaren voor een transparant, modern loopbaanbeleid, 
waarin wetenschappers duidelijke doorgroeiperspectieven krijgen, op basis van 
hun kwaliteiten in brede zin. In 2020 verscheen de publicatie Goed voorbeeld doet 
volgen. Het nieuwe erkennen en waarderen volgens De Jonge Akademie. De publicatie 
toont aan de hand van persoonlijke ervaringen hoe het nieuwe erkennen en waar-
deren toegepast kan worden. Ook staan er concrete aanbevelingen in om het breder 
erkennen en waarderen van wetenschappers vorm te geven. In 2021 verwacht De 
Jonge Akademie de resultaten van een onderzoek te publiceren over (verschillen in) 
bevorderingscriteria. Dit op basis van gegevens van lokale jonge academies.

Twee leden van De Jonge Akademie publiceerden in december hun onderzoek 
naar het diversiteitsbeleid van twaalf Nederlandse universiteiten. Er kan veel nog 
beter: diversiteitsbeleid moet niet alleen gericht zijn op vrouwen, maar op een 
veel bredere doelgroep; het moet niet alleen gericht zijn op cijfers, maar ook op 
instituties en inhoud; en de verantwoordelijkheid moet niet alleen bij diversity 
office(r)s worden gelegd, maar vooral bij colleges van bestuur, decanen en 
afdelingsvoorzitters.
 
In november verscheen het onderzoeksrapport Minder vliegen in de wetenschap. 
Op weg naar een CO2-neutraal academisch klimaat over het vlieggedrag van 
wetenschappers en wat Nederlandse universiteiten doen om dit terug te dringen. 
Tijdens een webinar werd het vlieggedrag van wetenschappers verder onder de 
loep genomen. 

Wetenschap en Maatschappij
Op 5 oktober 2020 was de langverwachte lancering van het De Jonge Akademie 
stripboek De scarabee en de geheimzinnige ziekte, waarin kinderen (als wetenschap-
pers) onderzoeken hoe het kan dat enkelen van hen ziek geworden zijn. Deze strip 

https://www.scienceguide.nl/2020/04/erken-en-waardeer-solidariteit-in-tijden-van-crisis/
https://www.scienceguide.nl/2020/04/erken-en-waardeer-solidariteit-in-tijden-van-crisis/
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/brandbrief-jonge-wetenschappers-laat-ons-niet-in-de-steek
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/de-jonge-akademie-minder-werkdruk-in-een-korter-academisch-jaar
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/het-nieuwe-erkennen-en-waarderen-volgens-de-jonge-akademie
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/het-nieuwe-erkennen-en-waarderen-volgens-de-jonge-akademie
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/diversiteit-en-inclusie-bij-nederlandse-universiteiten
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/diversiteit-en-inclusie-bij-nederlandse-universiteiten
https://www.dejongeakademie.nl/shared/resources/documents/rapport-flying-high-but-flying-less-2020.pdf
https://www.dejongeakademie.nl/shared/resources/documents/rapport-flying-high-but-flying-less-2020.pdf
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/webinar-terugkijken-minder-vliegen-in-de-wetenschap
https://www.dejongeakademie.nl/nl/projecten/projecten/project-stripboek-en-lespakket-scarabee
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brengt kinderen in aanraking met de diversiteit van wetenschappelijk onderzoek 
en wetenschappers. Bij het stripboek ontwikkelde de Scholierenacademie van de 
Rijksuniversiteit Groningen een lesprogramma voor groep 7 en 8 dat bijdraagt aan 
vaardigheden als begrijpend lezen en onderzoekend leren. Zevenhonderdvijftig 
basisscholen in Nederland bestelden een lespakket van dertig stripboeken met 
opdrachtkaarten. 

Het project Zin in een goed gesprek? over onderzoek naar hoe een goede dialoog 
ontstaat tussen wetenschappers en burgers, werd uitgesteld vanwege coronamaat-
regelen. 

Inhoud en interdisciplinariteit
In april verscheen de essaybundel: Doen, durven of de waarheid? Democratie in 
digitale tijden. De bundel is het resultaat van een gezamenlijk project van De 
Jonge Akademie en de Raad voor het Openbaar Bestuur. In de bundel leggen jonge 
wetenschappers uit wat de huidige staat is van politieke misinformatie op internet 
en sociale media en hoe we waarheidsvinding kunnen waarborgen. 

In september 2020 verscheen de publicatie Opgebrand van Christiaan Vinkers (lid 
van De Jonge Akademie). Deze publicatie was mede mogelijk dankzij een project-
beurs van De Jonge Akademie. In de publicatie wordt de centrale vraag ‘Praten 
we wel over hetzelfde als we het over de burn-out hebben?’ vanuit verschillende 
invalshoeken belicht. Vanuit mensen die er last van hebben, vanuit wetenschappers, 
vanuit behandelaren, en vanuit mensen die er uitgesproken over in de publiciteit 
treden.

Twee InterScience-bijeenkomsten die gepland stonden voor 2020 zijn vanwege de 
beperkende maatregelen uitgesteld tot een later moment. 

 De Mingler Scholarship 2020, een samenwerking met de Akademie van Kunsten, 
ging dit jaar naar een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van virussen en 
bacteriën. 

Internationaal 
Op het internationale vlak blijft De Jonge Akademie actief door contact te onder-
houden met de vele samenwerkingsverbanden van jonge academies, in Europees 
en globaal verband. De Jonge Akademie heeft meegewerkt aan de oprichting en is 
lid geworden van de Young Academies Science Advice Structure (YASAS). YASAS 
wil als onderdeel van SAPEA jonge onderzoekers meer betrekken en hen meer 
vertegenwoordigd zien in de wetenschappelijke adviestrajecten die als doel hebben 
om de Europese Unie te informeren om vervolgens geïnformeerd beleid te maken. 
Daarnaast was De Jonge Akademie ook in 2020 betrokken bij het NWO Hestia 
programma.

Overzicht nieuwe leden in 2020 
• Dr. Tim Baarslag (artificial intelligence, Centrum Wiskunde & Informatica en 

Universiteit Utrecht)
• Dr. Thijs Bol (sociologie, Universiteit van Amsterdam)
• Dr. Karwan Fatah-Black (geschiedenis, Universiteit Leiden)
• Prof. dr. ir. Tom de Greef (synthetische biologie, Technische Universiteit 

https://www.dejongeakademie.nl/nl/projecten/projecten/doen-durven-of-de-waarheid
https://www.dejongeakademie.nl/nl/projecten/projecten/doen-durven-of-de-waarheid
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Eindhoven en Radboud Universiteit)
• Dr. Liesbeth van de Grift (geschiedenis, Universiteit Utrecht)
• Dr. Liesbeth Janssen (theoretische fysica en chemie, zachte gecondenseerde 

materie, Technische Universiteit Eindhoven)
• Dr. Maryam Kavousi (epidemiologie, Erasmus Medisch Centrum)
• Dr. Lotte Krabbenborg (wetenschaps- en technologiestudies, Radboud 

Universiteit)
• Dr. Linnet Taylor (datawetenschap, Tilburg University)
• Prof. dr. Hilde Verbeek (gerontologie, ouderenpsychologie en verplegingsweten-

schap, Maastricht University)
 
Meer informatie op: www.dejongeakademie.nl.

3.1.3 Akademie van Kunsten
In maart 2020 ging vanwege corona het hele werkplan 2020 overboord. Een flink 
aantal kleinschalige salonavonden, maar ook grotere symposiumreeksen, zoals 
Kunst en kennis die in samenwerking met het Domein Geesteswetenschappen zou 
worden georganiseerd, werden prompt geannuleerd. De plannen werden omge-
gooid. 

Bij de uitbraak van de pandemie werd er vanuit iedere maatschappelijke sector 
geroepen om ondersteuning; ook vanuit de culturele sector. De Akademie van 
Kunsten ondersteunde het verzoek om hulp, omdat de kunsten vanwege hun vaak 
toch al precaire situatie extra hard getroffen werden. Tegelijkertijd besloot ze 
zelf om het perspectief te verbreden en te onderzoeken hoe er rust kan worden 
gebracht in een tijd van collectieve onrust. Een universeel basisinkomen, zo was de 
veronderstelling, zou interne concurrentie kunnen wegnemen en de rust kunnen 
brengen die nodig is om de maatschappij opnieuw, en ditmaal weerbaarder, te 
denken. Daarom organiseerde de Akademie van Kunsten een serie van vier webi-
nars over de voor- en nadelen van een basisinkomen. Leden van de Akademie van 
Kunsten, de Jonge Akademie en het Genootschap werkten mee aan deze sessies. 
Vervolgens werden leden van de Akademie van Kunsten uitgenodigd een scenario 
of toekomstperspectief te creëren, met daaraan ten grondslag liggend de vraag: hoe 
kan een samenleving met basisinkomen eruitzien? De webinars dienen daarbij als 
informatiebron. De perspectieven worden in 2021 gebundeld in een cahier.

Ondertussen werd een werkgroep gestart die aan de hand van klassieke teksten 
de geschiedenis van hedendaags racisme bestudeert. De werkgroep organiseerde 
in 2020 vijf avonden en bestaat uit leden van de Akademie van Kunsten, het 
Genootschap, De Jonge Akademie en het ComeniusNetwerk. Naast inhoudelijke 
discussies tussen leden onderling, volgde uit deze werkgroep de aansluiting bij de 
Black Achievement Month. In het kader van deze maand werd een lezing/webinar 
georganiseerd, waarin Aspha Bijnaar sprak over een voor haar persoonlijk belang-
rijk boek. 

De Akademie van Kunsten organiseerde in 2020 voor het eerst een tentoonstelling 
in haar eigen ruimte in het Trippenhuis. RAAAF creëerde een tentoonstelling 
waarin een pleidooi werd gehouden voor de herwaardering van ambacht (zoals 
metaalgieterij). Enkele honderden gasten hebben in kleinschalige, persoonlijke 
rondleidingen hun blik op ambachtelijk werk kunnen scherpen.

http://www.dejongeakademie.nl
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Op organisatorisch vlak heeft de Akademie van Kunsten onderhoud gepleegd. 
De verkiezingssystematiek is geëvalueerd en er is besloten over te gaan op een 
beperktere groei en een permanent lidmaatschap. Daarnaast heeft het bestuur 
van de Akademie van Kunsten in de herfst van 2020 een traject naar een nieuwe 
strategische agenda in gang gezet. De huidige strategische agenda is geschreven 
bij oprichting en voldoet niet meer aan de actuele stand van zaken. Om input van 
de leden te verzamelen, werden vijf consultatiesessies georganiseerd. De input 
die door middel van de consultatie bijeen is gebracht, zal de basis vormen voor de 
agenda die in 2021 wordt gepubliceerd. 

Overzicht nieuwe leden in 2020
• Hanna Bervoets
• Michaël Dudok de Wit
• Maxim Februari
• Raaf Hekkema
• Theo Jansen
• Igone de Jongh
• John Körmeling
• Halina Reijn
• Typhoon
• Dries Verhoeven

Zie ook: www.akademievankunsten.nl

3.1.4 ComeniusNetwerk
Het ComeniusNetwerk is op initiatief van de minister van OCW in het voorjaar van 
2018 opgericht en voor de periode 2018-2020 ondergebracht bij de KNAW.1 Het 
netwerk brengt erkende onderwijsvernieuwers uit het hoger onderwijs bijeen. 
Ze wisselen onderling kennis en ervaring uit over onderwijsvernieuwing en zijn 
vanuit een gezamenlijke visie gesprekspartner voor het bredere hoger onder-
wijsveld. Laureaten van het Comeniusprogramma (uitgevoerd door het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en genomineerden voor de Docent van het 
jaar-verkiezing (georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg) worden 
automatisch lid van het netwerk. De leden zijn afkomstig uit hbo en wo en zetten 
zich op constructieve wijze in voor de verbetering van het hoger onderwijs in de 
breedste zin van het woord.

Voor het ComeniusNetwerk werd 2020 voor een belangrijk deel getekend door 
corona. Na een drukbezochte inspiratiemiddag over inclusief hoger onderwijs eind 
januari moesten andere fysieke bijeenkomsten zoals het jaarlijkse ComeniusFestival 
worden afgelast. Het netwerk schakelde over op digitaal en organiseerde in de loop 
van het jaar meerdere online evenementen. Voorbeelden zijn een meet-up voor 
nieuwe leden (die eerder al werden verwelkomd met een digitale welkomstmodule) 
en twee webinars over erkennen en waarderen (georganiseerd in samenwerking 
met Ruth Graham en de VSNU).

1  De minister van OCW heeft per brief (d.d. 22 maart 2018, referentie 1335818) voor de 
jaren 2018-2020 voor de organisatie en ondersteuning van het ComeniusNetwerk een be-
drag van € 200.000 per jaar toegezegd. In 2018 heeft de KNAW € 74.475 besteed (personeel 
€ 23.087 en materiële lasten € 51.388), in 2019 € 174.035 (personeel € 84.132 en materiële 
lasten € 89.921) en in 2020 € 129.443 (personeel € 86.457 en overige € 42.986). 

http://www.akademievankunsten.nl
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Veel van de Comenius-activiteiten waren expliciet gewijd aan de impact van de 
coronacrisis op het hoger onderwijs. Het netwerk organiseerde bijvoorbeeld met 
het ministerie van OCW en het Interstedelijk Studenten Overleg een reflection 
room, waaraan ook de minister deelnam, om ideeën uit te wisselen over de voor- en 
nadelen van de omschakeling naar online onderwijs. Verder maakte het netwerk 
actief deel uit van de Vraagbaak Online Onderwijs die werd opgezet om docenten en 
instellingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vormgeven van afstandson-
derwijs. Leden deelden kennis, tips en voorbeelden over onder andere online 
binding en de toegankelijkheid van online onderwijs. Hieruit bleek duidelijk dat het 
ComeniusNetwerk zich ondanks het korte bestaan tot een heel waardevolle speler 
in het hoger onderwijs ontwikkeld heeft.

Achter de schermen was 2020 het jaar van het aflopen van de eerste pilot-
fase. Conform de afspraken in de startnotitie is gekeken op welke wijze het 
ComeniusNetwerk het beste voortgezet kan worden en in overleg met het ministe-
rie van OCW is besloten op zoek te gaan naar een andere gastorganisatie. Alhoewel 
de KNAW goede ondersteuning heeft kunnen bieden bij het opstarten van het 
netwerk, behoort onderwijs niet tot haar kerntaken en is de Akademie ook minder 
goed bekend met het hbo-veld.

In het voorjaar van 2020 zijn gesprekken met het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek gestart over een mogelijke onderbrenging. Dat orgaan heeft 
verbetering van het hoger onderwijs als hoofddoel en bedient bovendien het 
gehele hoger onderwijs, van universiteiten tot hogescholen. In goede harmonie zijn 
afspraken gemaakt over de precieze vormgeving van de samenwerking en aan het 
eind van het jaar heeft het ministerie van OCW aan het regieorgaan de middelen 
toegekend voor de ondersteuning van het netwerk gedurende de volgende periode. 
Per 1 januari 2021 vormt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek dan ook 
de uitvalsbasis van het ComeniusNetwerk. Het netwerk kan van daaruit verder 
doorgroeien en een nog centralere plaats innemen in het hoger onderwijsveld. 
De KNAW kijkt met plezier terug op de tijd waarin zij gastvrouw van het netwerk 
mocht zijn en zal de Comenius-activiteiten ook van een afstand van harte blijven 
steunen. 
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3.2 Podium voor Nederlandse wetenschappers (ambitie 2)

Ambitie 2: fungeren als ambassadeur en podium voor Nederlandse 
wetenschappers

In 2020:
•  Zijn Nederlandse wetenschappers zichtbaarder, zowel in eigen land als 

daarbuiten, middels media-aandacht, prijzen, representatieve activiteiten en 
anderszins. 

•  Heeft de KNAW haar portfolio wetenschapsprijzen en subsidies aangepast 
aan maatschappelijke veranderingen en aan haar eigen doelen. 

•  Heeft de KNAW nieuwe geldbronnen aangeboord, als resultaat van nieuw 
beleid op het gebied van friendraising & fundraising. 

De afdeling KNAW Wetenschapsfondsen draagt zorg voor de wetenschappelijke 
prijzen die de KNAW zelf, of in samenwerking met andere partijen uitreikt en voor 
de stimuleringsprogramma’s uit de private fondsen die de KNAW beheert. 

Podium voor wetenschappers
In 2020 werden in totaal 804 nominaties in behandeling genomen voor 21 prijzen, 
naast 125 aanvragen voor financiële bijdragen uit stimuleringsprogramma’s. Dit 
resulteerde in 59 prijswinnaars en 57 toekenningen binnen fondsen. Er zijn meer 
prijzen uitgereikt dan in voorgaande jaren door onder andere de nieuwe KNAW 
Early Career Award (drie winnaars in elk van de vier domeinen).

Indicatoren wetenschapsprijzen
Forum 2016 2017 2018 2019 2020
Prijzen (uitgereikt) 29 28 28 37 59

Uitgelicht

Inspelen op corona
2020 zou op zich al een uitdagend jaar worden vanwege de internationale 
Heinekenprijzen voor wetenschap en kunst, de Heineken Young Scientists Award, 
de KNAW Early Career Award en de jurering voor de Ammodo Science Award 2021. 
Onder andere omdat het allemaal prijzen zijn met meerdere beoordelingscommis-
sies. De wereldwijde coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop. Vanaf maart 
moesten alle juryvergaderingen online worden ondersteund. Daarbij vroegen de 
geplande prijsuitreikingen om een creatieve vertaling naar hybride evenementen: 
met een klein gezelschap op locatie en online aanwezigheid van alle gasten en 
andere betrokkenen.
 
Vuurdoop was de online uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs. Daarbij volgden 
de twaalf winnende leerlingen en vier juryvoorzitters verspreid over het hele 
land via Zoom een felicitatieprogramma, voorgezeten door president Ineke 
Sluiter in De Balie, Amsterdam. Piece de résistance was de live-uitzending van de 
Heinekenprijzen in het Trippenhuis op 1 oktober. Een met apparatuur volgeladen 
Carolina MacGillavryzaal maakte het mogelijk om te schakelen tussen moderator 
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Thomas Erdbrink in gesprek met juryvoorzitters, jonge laureaten op locatie en vijf 
internationale prijswinnaars in verschillende tijdzones op scherm. In november 
volgde een intieme uitreiking waarbij Myriam Everard in gesprek met moderator 
Patrick Nederkoorn de De la Courtprijs ontving voor onbezoldigd onderzoek in de 
sociale en geesteswetenschappen. Het gesprek was gelardeerd met foto’s en film-
fragmenten over haar onderzoek naar (onderbelichte) vrouwen in de Nederlandse 
geschiedenis. Het liet duidelijk zien waarom zij de verdiende winnaar was.

Kortom, in goede samenwerking met het congresbureau van de KNAW is een mooi 
resultaat neergezet in ‘studio Trippenhuis’, met ruime aandacht voor laureaten die 
in deze exceptionele tijd toch een bijzonder, feestelijk moment beleefden. De sfeer 
van een fysieke uitreiking is dan wel niet te evenaren, maar de opgedane ervaring 
met livestreaming van evenementen zorgt ervoor dat we het bereik van onder meer 
prijsuitreikingen vele malen groter maken.

Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers: 
Gewaardeerd!
Op verzoek van minister Van Engelshoven van OCW droeg de KNAW in 2020 zorg 
voor de inrichting en uitvoering van het pilotfonds Wetenschapscommunicatie 
door Wetenschappers: Gewaardeerd! Het pilotfonds van 1 miljoen euro vervult een 
stimulans- en signaalfunctie voor het erkennen en waarderen van wetenschappers 
die werk maken van wetenschapscommunicatie. Het pilotfonds past daarmee in het 
landelijke initiatief Erkennen en waarderen en benadrukt dat wetenschapscommu-
nicatie gezien moet worden als volwaardig onderdeel van een academisch taken-
pakket. In oktober ontvingen decanen van alle Nederlandse faculteiten een oproep 
om een groep van minimaal drie wetenschappers die zich structureel inspannen 
voor wetenschapscommunicatie voor te dragen voor een toekenning van 10.000 
euro, vrij te besteden aan activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. 
Toekenningen volgen in april 2021.

Overzicht uitgereikte Wetenschapsprijzen

Beijerinck Premie
Postdoc-onderzoeker Jelke Fros van het Laboratorium voor Virologie, Wageningen 
Universiteit & Research, ontving de Beijerinck Premie (25.000 euro) voor zijn 
origineel virologisch onderzoek waarbij hij onderzoeksgegevens over zoogdier-, 
insecten- en plantenvirussen met elkaar verbindt. De premie wordt mogelijk 
gemaakt door de Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds van de KNAW. 

De la Courtprijs
Zelfstandig onderzoeker Myriam Everard ontving op 16 november de De la 
Courtprijs voor haar wetenschappelijke oeuvre. Hierin staat de rol van vrouwen in 
de Nederlandse geschiedenis centraal. De prijs, een bedrag van 7.500 euro en een 
medaille, gaat naar onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen dat buiten de 
gevestigde academische instituties wordt gedaan.

Faces of Science
Ook in 2020 werden er twaalf promovendi uit verschillende vakgebieden en 
onderzoeksinstellingen geselecteerd als Faces of Science, een samenwerkings-
project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO/Kennislink, gefinancierd 
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door Stichting Lira. Het gaat om Judith Austin, Tom Bergkamp, Afra Foli, Benjamin 
Gravesteijn, Eveline Groot, Thirza Lageward, Sakina Loukili, Annemarie Maan, 
Stefanos Prouskas, Aafje de Roest, Tibisay Sankatsing Nava en Karlien Strijbosch. Zij 
zullen de komende jaren blogs schrijven en lezingen verzorgen over hun onderzoek 
en hun leven als wetenschapper voor met name scholieren en studenten, maar ook 
het bredere publiek informeren en optreden in de media. 

Descartes-Huygensprijs
In november werd bekend dat aan de Franse fysica Halima Mouhib (onderzoek 
naar het reukvermogen) en de Nederlandse evolutionair ecoloog Rampal Etienne 
(samenhang tussen evolutie en verschillende soorten planten, dieren en bacteriën), 
de Descartes-Huygensprijs (23.000 euro) voor Frans-Nederlandse wetenschappe-
lijke samenwerking is toegekend. De uitreiking vond plaats in februari 2021. 

Heinekenprijzen
Dit jaar zijn de internationale Heinekenprijzen voor Wetenschap toegekend aan 
biochemicus Bruce Stillman (Cold Spring Harbor Laboratory), bio-engineer en 
psychiater Karl Deisseroth (Stanford University), wetenschapshistoricus Lorraine 
Daston (Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte), klimaatwetenschapper 
Corinne Le Quéré (University of East Anglia) en neurowetenschapper Robert 
Zatorre (McGill University). De in Nederland werkzame beeldend kunstenaar 
Ansuya Blom werd geëerd met de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst. 

Vier jonge wetenschappers werkzaam in Nederland werden bekroond met de 
Heineken Young Scientists Award: internist-infectioloog Meta Roestenberg, 
taalwetenschapper Mark Dingemanse, natuur- en scheikundige Freddy Rabouw en 
ontwikkelingspsycholoog Anna van Duijvenvoorde.

Aan de internationale wetenschapsprijzen is een geldbedrag van 200.000 
Amerikaanse dollar verbonden en een kunstwerk. De kunstprijs omvat een 
bedrag van 50.000 euro en 50.000 euro voor een publicatie of tentoonstelling. 
De winnaars van de Heineken Young Scientists Award ontvangen elk 10.000 euro 
en een kunstwerk. De wetenschappelijke Heinekenprijzen worden gefinancierd 
door de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De Heinekenprijs voor de Kunst wordt 
gefinancierd door de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst. De Heinekenprijzen 
werden uitgereikt tijdens een feestelijke (hybride) bijeenkomst op 1 oktober. 

Instituut Gak-KNAW Award
De winnaar van de Instituut Gak-KNAW Award, uitgereikt op 7 december, is dit jaar 
socioloog Roos van der Zwan. Zij krijgt een driejarige aanstelling als postdoc-onder-
zoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) voor haar 
onderzoek ‘De levensloop en de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke statushouders 
in Nederland’.

KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award
Hematoloog en arts Jesús San Miguel Izquierdo, verbonden aan de Universiteit van 
Navarra, Spanje, ontvangt de KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award wegens zijn 
bijdragen aan de diagnose en behandeling van multiple myeloom, een agressieve 
vorm van bloedkanker. De prijsuitreiking is vanwege de wereldwijde coronacrisis 
verplaatst naar november 2021.
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KNAW Early Career Award
Voor het tweede jaar op rij werden twaalf jonge onderzoekers, drie uit elk van de 
vier domeinen van de KNAW, geselecteerd voor een KNAW Early Career Award: 
• Shari Boodts, middeleeuwse geschiedenis en Latijn, Radboud Universiteit
• Hanno Sauer, filosofie, Universiteit Utrecht
• meLê yamomo, theaterwetenschap/muziekwetenschap, Universiteit van 

Amsterdam
• Vigjilenca Abazi, rechtswetenschappen, Universiteit Maastricht
• Roseriet Beijers. ontwikkelingspsychobiologie, Radboud Universiteit
• Maurits Meijers, politicologie, Radboud Universiteit
• Hieab Adams, genetica, Erasmus Medisch Centrum
• Tineke Lenstra, biologie, Nederlands Kanker Instituut en Oncode Instituut
• Jorik Nonnekes, revalidatiegeneeskunde, Radboud Universitair Medisch 

Centrum
• Ylona van Dinther, tektoniek, Universiteit Utrecht
• Michiel Veldhuis, biologie, Universiteit Leiden
• Michael Walter, wiskunde, natuurkunde en informatica, Universiteit van 

Amsterdam
De Award, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onder-
zoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, 
originele onderzoeksideeën hebben. De uitreiking vindt plaats in februari 2021.

KNAW Onderwijsprijs
De KNAW Onderwijsprijs bekroont de twaalf beste vwo-profielwerkstukken van 
Nederland. Per profiel bedraagt de eerste prijs 2.000 euro, de tweede prijs 1.500 
euro en de derde prijs 1.000 euro. De KNAW Onderwijsprijs eert niet alleen de 
leerlingen, maar ook de begeleidende docenten en hun scholen. De KNAW ontving 
voor de twaalfde editie 314 profielwerkstukken van 160 scholen. Op 9 juni werd de 
prijs feestelijk uitgereikt; de eerste hybride prijsuitreiking in een succesvolle reeks. 

Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars
Zeven jonge toptalenten uit Nederland: Sanne Boersma, Sanzhima Garmaeva, María 
Gélvez Rueda, Yaroslav Herasymenko, Laura Kervezee, Mike Pols en Kasper Spoelstra, 
voorgedragen door de KNAW, zijn geselecteerd om deel te nemen aan de Lindau 
Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars. De KNAW draagt bij aan de deelname-
kosten van deze deelnemers. De Ontmoetingsdagen zijn uitgesteld tot 2021.

Fondsen en stimuleringsprogramma’s
De KNAW beheert zowel eigen fondsen, fondsen uit nalatenschappen en schenkin-
gen en vijf fondsen van zelfstandige stichtingen. Uit deze fondsen worden jaarlijks 
of tweejaarlijks stimuleringsbijdragen aan veelal jonge onderzoekers verstrekt. 
Ook worden wetenschappelijke activiteiten ondersteund, zoals lezingen door 
internationaal vooraanstaande onderzoekers. De verschillende fondsen hebben elk 
een beoordelingscommissie van leden van de KNAW en van De Jonge Akademie. 
De commissie legt de voordracht voor toekenningen voor aan het bestuur van de 
KNAW of aan het bestuur van de betreffende stichting.

Met het oog op de wereldwijde coronacrisis heeft de KNAW in maart 2020 alle 
onderzoekers met een beurs voor een onderzoeksreis naar of werkverblijf in het 
buitenland een jaar uitstel verleend om deze te kunnen realiseren. Deze periode is 
inmiddels met nogmaals een jaar verlengd.
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In verband met de crisis en de daarmee samenhangende aanvankelijk onzekere 
financiële situatie in de beleggingswereld en wereldwijde reisbeperkingen, werd 
een aantal fondsen niet opengesteld voor aanvragen en financiële toekenningen. 
Voorbeelden zijn het Ter Meulen Fonds en de Van Walree beurs van het KNAW 
Fonds Medische wetenschappen.

Overzicht financiële toekenningen

Dobberke Stichting
De Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie honoreerde zes aanvragen 
voor onderzoeksprojecten op het gebied van gedragsbiologie.

Evert Willem Beth Stichting
De Evert Willem Beth Stichting voor moderne logica en wijsbegeerte van exacte 
wetenschappen deed zes toekenningen, waaronder een E.W. Beth Beurs aan 
masterstudent Anna Dmitrieva. De E.W. Beth Dissertation Prize in Logic, Language 
and Information 2020 is toegekend aan Marcin Wągiel (Masaryk University) voor 
het proefschrift Subatomic Quantification en aan Juan Aguilera (TU Wien) voor het 
proefschrift Between the Finite and the Infinite.

Fonds Staatsman Thorbecke
Vijf onderzoekers hebben uit het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke een financiële 
bijdrage van maximaal 200.000 euro toegekend gekregen om een postdoc aan te 
stellen voor een onderzoeksproject dat raakt aan het gedachtegoed van de voorma-
lige staatsman. De vijf toekenningen zijn: 
• Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde Tilburg Universiteit, 

voor onderzoek naar de effecten van de aanstellingswijzen van de burgemeester.
• Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam/

Humanities Cluster KNAW, voor onderzoek naar de geschiedenis van de 
Nederlandse politieke omgang met petities.

• Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit 
Utrecht, voor een studie naar de vernieuwde verhoudingen tussen staatsmach-
ten met inwerkingtreding van de Omgevingswet.

• Henk te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden, voor 
een studie naar procedurele redelijkheid en de representatieve democratie.

• Ben Vermeulen, hoogleraar onderwijsrecht Radboud Universiteit, voor een 
studie naar de juridische status van politieke partijen in het huidige constitutio-
nele bestel.

 
Het Fonds heeft verder een financiële bijdrage toegekend voor de presentatie van 
de in 2021 uit te komen publicatie van het Huygens Instituut, Over de Grondwet 
gesproken. Een selectie uit de documenten van staatscommissies over grondwets-
herziening 1883 – 1983, als aanvulling op de in 2019 toegekende bijdrage voor de 
uitgavekosten.

KNAW Early Career Partnerships
Tien jonge onderzoekers uit verschillende vakgebieden ontvangen 10.000 
euro uit het programma KNAW Early Career Partnerships, gefinancierd uit 
het Akademiefonds, om een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren om 
onconventionele innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te 
verkennen:
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• Bert Bakker, Universiteit van Amsterdam. Bijeenkomst: Isn’t it cool? Theorizing 
and measuring emotions.

• Roseriet Beijers, Radboud Universiteit Nijmegen. Bijeenkomst: Lactational 
programming: joining forces to optimizing.

• Berenice Boutin, Universiteit van Amsterdam. Bijeenkomst: Law and Ethics of 
Artificial Intelligence in the Public Sector: from Principles to Practice and Policy.

• Elbert de Jong, Universiteit Utrecht. Bijeenkomst: Complexity and the public role 
of judges in health and environmental matters.

• Marleen Kunneman, Leids Universitair Medisch Centrum. Bijeenkomst: Care that 
fits partnership meeting.

• Ina Möller, Wageningen University & Research. Bijeenkomst: The Politics of 
Climate Engineering.

• Leonie Reins, Tilburg University. Bijeenkomst: Challenging Legal Impediments to 
Technological Innovation for the Energy Transition.

• SeyedyBabak RezaeeDaryakenari, Universiteit Leiden. Bijeenkomst: 
Methodological Challenges of Studying Peace and conflict Processes in the age of 
Social Media.

• Debraj Roy, Universiteit Twente. Bijeenkomst: Interdisciplinary partnership on 
examining the dynamics between poverty traps and climate change adaptation.

• Rikje Ruiter, Erasmus Medisch Centrum. Bijeenkomst: Multimorbidity meeting.

KNAW Fonds Ecologie
Het KNAW Fonds Ecologie honoreerde zeventien beursaanvragen door jonge 
onderzoekers met een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of onder-
zoeksinstituut. Er wordt een beurs verstrekt voor het doen van ecologisch veldwerk 
in binnen- en buitenland of voor een buitenlands werkbezoek.

KNAW Fonds Gedragsonderzoek
Het KNAW Fonds Gedragsonderzoek honoreerde veertien aanvragen voor een Van 
der Gaag beurs. Jonge onderzoekers in Nederland kunnen hiermee een werkbezoek 
brengen aan het buitenland voor onderzoek op het gebied van biologische, psycho-
logische en/of sociale determinanten van menselijk gedrag.
Daarnaast honoreerde het KNAW Fonds Gedragsonderzoek drie aanvragen voor 
een Sara van Dam projectbeurs tussen de € 20.000 en € 100.000, waarmee jonge 
onderzoekers een wetenschappelijk onderzoeksproject van maximaal twee jaar 
zullen uitvoeren naar de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in Nederland of 
Israël:
• Marieke Buil, Vrije Universiteit Amsterdam: Helping children who grow up 

under stress: Effects of intervention aimed at improving elementary school 
social relationships on Dutch and Israeli children’s stress-related problems.

• Marion van den Heuvel, Tilburg University: Connected brains in mother-infant 
dyads – The role of neural synchrony in intergenerational transmission of 
trauma: A cross-cultural study.

• Geert-Jan Will, Universiteit Leiden: Understanding how emotional maltreatment 
disrupts the development of healthy self-esteem.

KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Voor een presentatie van de onderzoeksresultaten van hun wetenschappelijke stage 
op een buitenlands congres ontvingen 45 studenten geneeskunde een Van Walree 
Beurs vanuit het KNAW Fonds Medische Wetenschappen.



36 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

Stichting J. Gonda Fonds
Per 1 september 2020 is Elena Mucciarelli als Gonda universitair docent aangesteld 
bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Met subsidie uit het Gonda Fonds verschenen twee open-access-titels 
bij Brill: Śaivism and the Tantric Traditions (red. Dominic Goodall, Shaman Hatley, 
Harunaga Isaacson en Srilata Raman) en Mapping the Pāśupata Landscape van 
Elizabeth A. Cecil.

Friend & fundraising
Het stimuleren en onderhouden van relaties met haar leden, vertegenwoordigers 
van tal van organisaties uit wetenschap, politiek, media en maatschappij en de vele 
belangstellenden die regelmatig een KNAW-bijeenkomst bezoeken, is een KNAW-
brede taak. Het investeren in (nieuwe) relaties is ook een belangrijke bouwsteen 
voor het verwerven van nieuwe middelen voor wetenschap: geven voor weten. 
De KNAW is een integere partner voor mensen die in hun nalatenschap willen 
opnemen dat middelen daaruit in de toekomst terechtkomen bij een zelfgekozen 
wetenschappelijk doel bij de op dat moment best mogelijke onderzoeksgroep. 

Relaties opbouwen en versterken gaat te allen tijde door op alle niveaus. Werken 
aan fondsenwerving stagneerde, mede als gevolg van de coronasituatie. Samen 
met de afdeling Communicatie & Informatievoorziening zal hiermee in 2021 een 
doorstart worden gemaakt.

Bijzondere leerstoelen KNAW
De KNAW streeft naar sterke strategische samenwerkingsverbanden tussen haar 
instituten, universiteiten en andere kennisinstellingen. Het vestigen van bijzondere 
leerstoelen en het benoemen van KNAW-onderzoekers op deze leerstoelen, is een 
effectief middel om de gewenste samenwerking met universiteiten vorm te geven 
en verder uit te bouwen.2

Overzicht van de door KNAW gevestigde bijzondere leerstoelen en 
leerstoelhouder
Erasmus Universiteit Rotterdam
• Ageing, families and migration, Tineke Fokkema (NIDI)
• Social history of war, mass violence, and genocide, Ralf Futselaar, benoemd per  

1 februari 2020 (NIOD)
• Populaire historische cultuur en oorlog, Kees Ribbens (NIOD)
• Grote historische databestanden, Kees Mandemakers, tot 1 september 2020 (IISG)
Radboud Universiteit Nijmegen
• Taalvariatie en taalcontact, Frans Hinskens (Meertens Instituut)

Rijksuniversiteit Groningen
• Archeologie en erfgoed van oorlog en massaal geweld, Martijn Eickhoff (NIOD)
• Volksverhaal en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in 

een internationale context, Theo Meder (Meertens Instituut)

Universiteit Leiden

2 Het overzicht bevat alleen door de KNAW gevestigde bijzondere leerstoelen aan Neder-
landse universiteiten. KNAW-onderzoekers kunnen als gewoon of bijzonder hoogleraar zijn 
verbonden aan een universiteit. Van de bijzonder hoogleraren is een deel benoemd op een 
door de KNAW gevestigde bijzondere leerstoel.
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• Recht en samenleving van Indonesië, Adriaan Bedner (KITLV)
• Geschiedenis van Indonesië, vacant. Tot zijn emeritaat op 1 januari 2020 was de 

leerstoel bezet door Henk Schulte Nordholt (KITLV)
• Internationale uitwisseling van Nederlandse literatuur in historisch perspectief, 

Ton van Kalmthout (Huygens ING)

Universiteit Utrecht
• Overzeese en koloniale geschiedenis, Gerrit Knaap, tot 7 oktober 2020 (Huygens 

ING)
• Transmissie van middeleeuwse Latijnse teksten, Mariken Teeuwen (Huygens 

ING)
• Ontwikkelingsgenetica, Rik Korswagen (Hubrecht Instituut)
• Microbiële ecologie, Eiko Kuramae, benoemd per 1 juni 2020 (NIOO)
• Fungal Molecular Physiology, Ronald de Vries (Westerdijk Instituut)

Universiteit van Amsterdam
• Vergelijkende politieke antropologie van Zuid- en Zuidoost-Azië, Ward 

Berenschot, benoemd per 1 april 2020 (KITLV)
• Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief, Rosemarijn 

Hoefte (KITLV)
• Pensioensociologie, Kène Henkens (NIDI)
• Taal en kunstmatige intelligentie, Antal van den Bosch, benoemd per 1 maart 

2020 (Meertens Instituut)
• Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen, Nanci Adler, 

benoemd per 15 juni 2020 (NIOD) 
• Holocaust- en genocidestudies, Uğur Ümit Üngör, benoemd per 1 februari 2020 

(NIOD)
• Waterfowl movement ecology, Bart Nolet (NIOO)
• Fungal functional diversity, Teun Boekhout (Westerdijk Instituut)
• Neuroimmunologie, in het bijzonder de pathologie van Multiple Sclerose, Inge 

Huitinga (Nederlands Herseninstituut)
• Cognitive neuroscience of brain stimulation, Pieter Roelfsema (Nederlands 

Herseninstituut)

Vrije Universiteit
• Demografie van jongvolwassenen en intergenerationele overdracht, Aart 

Liefbroer (NIDI)
• Internationale en comparatieve sociale geschiedenis, Ulbe Bosma (IISG)
• Antropologie van ritueel en populaire cultuur, met bijzondere aandacht voor 

West-Europa, Irene Stengs (Meertens Instituut)
• Moleculaire biologie van zenuwweefselregeneratie, Joost Verhaagen 

(Nederlands Herseninstituut) 
• Cognitive Neuroscience, Serge Dumoulin (Spinoza Centre)
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3.3 Wetenschapscommunicatie en -educatie (ambitie 3) 

Ambitie 3: versterken van de rol van de KNAW als initiator, 
inspirator, partner en regisseur op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -educatie 

In 2020:
•	 	Is de KNAW ook online een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en het in 

wetenschap geïnteresseerde publiek. 
•	 	Vinden beleidsmakers en beslissers in politiek-bestuurlijk Den Haag een-

voudiger de weg naar wetenschappelijke kennis. 
•	 	Heeft de KNAW een spilfunctie tussen wetenschap en publieke omroep. 
•	 	Fungeert de KNAW als baken voor journalisten en anderen, op zoek naar 

deskundigen en betrouwbare informatie in het wetenschappelijk domein. 
•	 	Wordt in het funderend onderwijs en in de lerarenopleidingen meer recht 

gedaan aan de waarde van onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen 
en jongeren. 

De wetenschap stond dit jaar meer dan ooit in de publieke belangstelling: medici en 
later wetenschappers uit andere disciplines hebben een nationaal podium gekregen 
om hun kennis over covid-19 en de maatschappelijke gevolgen daarvan te delen. De 
voorlichters van de KNAW helpen de media en organisatoren van populairweten-
schappelijke bijeenkomsten bij het vinden van deskundigen uit de academische 
wereld. Ook was de KNAW direct betrokken bij de serie Knappe Koppen die dit 
voorjaar werd uitgezonden op NPO2.

Het gezelschap wetenschapsorganisaties achter Parlement & Wetenschap, samen-
werkingsverband met de Tweede Kamer, werd uitgebreid met de Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra. Verder zijn in het verslagjaar tien 
wetenschappelijke factsheets en position papers geschreven en negentien netwerk-
verkenningen uitgevoerd.

Een belangrijke inhoudelijke vernieuwing is het introduceren van de wetenschap-
stoets van beleidsvoorstellen. Als de Tweede Kamer beoordeelt dat een beleids-
voorstel van een ministerie in omvang of door zijn grote maatschappelijk belang 
zo’n proces rechtvaardigt, worden wetenschappers betrokken bij de beoordeling 
van dat voorstel. In het pilotjaar 2020 werd een standaardformulier ontwikkeld (op 
8 september aangeboden aan de Tweede Kamervoorzitter) en zijn zes wetenschap-
stoetsen uitgevoerd. De onderwerpen: burgerschapsopdracht funderend onderwijs; 
duurzaamheidsinitiatieven, verruiming mogelijkheden verbieden rechtspersonen 
(i.v.m. terrorismebestrijding); opkoop veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden; 
betaald ouderschapsverlof en het verbetertraject kinderopvangtoeslag. Op deze 
manier krijgt wetenschappelijke kennis een rol in het primaire parlementaire 
proces.

De KNAW steunt actielijn 4 van de Nationale Wetenschapsagenda. Daar zijn 
middelen beschikbaar voor outreach over de NWA-projecten en voor vernieuwende 
wetenschapscommunicatie in het algemeen. 

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/kamer-laat-wetsvoorstellen-toetsen-door-wetenschap
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/kamer-laat-wetsvoorstellen-toetsen-door-wetenschap
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Dit jaar is de pilot SamenWeten, een spin-off van het Britse Sense about Science 
van start gegaan. Het project dat is geïnitieerd door de KNAW, wil de dialoog tussen 
wetenschap en samenleving versterken en mensen stimuleren meer vragen te 
stellen over wetenschap. Afgelopen jaar is een aantal zeer succesvolle workshops 
gehouden om (vooral jonge) wetenschappers daarvoor beter te equiperen. 

De KNAW heeft een aantal langere en korter durende partnerships om wetenschap 
naar een breder publiek te brengen. Voorbeelden zijn de kenniscafés, samen met 
de Volkskrant en Kennislink in De Balie, de Paradisolezingen en Sciencebattle. De 
kenniscafés, lezingen en battles hebben vanaf maart voornamelijk stilgelegen of zijn 
in aangepaste vorm doorgegaan. 
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3.4 Vergroten van de invloed van wetenschap (ambitie 4)

Ambitie 4: vergroten van de invloed van wetenschap op Nederlands 
en Europees beleid

In 2020:
•	 	Dragen de adviezen (policy for science en science for policy) en toekomstverken-

ningen van de KNAW in belangrijke mate bij aan nationaal en Europees beleid.
•	 	Is de bestuurlijke betrokkenheid van de KNAW bij de belangrijkste inter-

nationale koepelorganisaties van wetenschapsacademies versterkt en zijn 
duidelijke prioriteiten gesteld voor de onderwerpen van die betrokkenheid.

De KNAW brengt adviezen uit aan de regering op nationaal, Europees en wereldwijd 
niveau. De adviezen van de KNAW kunnen in samenwerking met andere organisa-
ties tot stand komen. In paragraaf 3.4.1 staat een overzicht van de eigenstandige 
adviezen van de KNAW. In paragraaf 3.4.2 volgen de adviezen die de KNAW samen 
met andere internationale organisaties uitbrengt.

3.4.1 Adviezen

Indicatoren adviesfunctie
2016 2017 2018* 2019 2020**

Adviezen en verkenningen 5 3 9 4 2

* Het aantal rapporten in 2018 lag hoger dan in de andere jaren omdat een aantal in 2017 
afgeronde adviezen om publicitaire redenen pas in 2018 zijn verschenen.
** Door de coronacrisis liep een aantal adviestrajecten vertraging op. Daarom ligt het aantal 
uitgebrachte adviezen lager dan in andere jaren.

Overzicht uitgebrachte adviezen

Evenwicht in het wetenschapssysteem. De verhouding tussen ongebonden 
en strategisch onderzoek
De KNAW heeft op verzoek van de minister van OCW 
een adviesrapport gemaakt over de optimale verhouding 
van NWO-programma’s voor ongebonden onderzoek en 
voor strategisch onderzoek. Aanleiding hiervoor is een 
motie van de Tweede Kamer uit 2018 over herwaardering 
van de vrije competitie. Vrije competitie gaat over 
het deel van het NWO-budget dat beschikbaar is voor 
onderzoeksvoorstellen die voortkomen uit de persoonlijke 
nieuwsgierigheid van wetenschappers. De adviescommis-
sie maakte onder andere een kwantitatieve analyse van 
de programmering en financiering door NWO en van de 
financiering bij universiteiten en instituten. Tevens keek 
de commissie naar de situatie in enkele Europese landen, 
inclusief het Europese kaderprogramma. 

evenw
icht in het w

etenschapssysteem
 de verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek

evenwicht in het  
wetenschapssysteem

 advies knaw advies

de verhouding tussen ongebonden  
en strategisch onderzoek
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Uit de analyse blijkt dat NWO momenteel twee keer zoveel geld besteedt aan 
strategisch onderzoek als aan ongebonden onderzoek. Die twee typen wetenschap-
pelijk onderzoek zijn even belangrijk en daarom moet de verhouding tussen beide 
in evenwicht worden gebracht. Het budget voor ongebonden onderzoek bij NWO 
zou hiertoe verhoogd moeten worden. De commissie werd voorgezeten door Bert 
Weckhuysen. Het advies is in januari 2020 aan de minister van OCW aangeboden.

Het Rolling-grantfonds. Kloppend hart voor ongebonden onderzoek
Na publicatie van het adviesrapport Evenwicht in het 
wetenschapssysteem. De verhouding tussen ongebonden 
en strategisch onderzoek gaf de minister van OCW aan 
geïnteresseerd te zijn in een verdere uitwerking van 
het in dit advies voorgestelde rolling-grantfonds. Het 
rolling-grantfonds voor ongebonden onderzoek, zoals 
de KNAW dat voor zich ziet, verstrekt aan universitair 
docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren 
met een vaste aanstelling een eigen werkkapitaal in de 
vorm van onderzoeksbeurzen, telkens als ze een stap 
in hun loopbaan maken. Voor hoogleraren is er een 
vervolgmodule voorzien. Dit permanente fonds in de 
eerste geldstroom is bedoeld om de uitwassen van het 

huidige competitiesysteem te dempen en ruimte te scheppen voor innovatief, 
ongebonden onderzoek en langere onderzoekslijnen. Het fonds is complementair 
aan persoons- en projectgebonden onderzoekssubsidies van bijvoorbeeld NWO en 
de ERC. De minister van OCW zal extra budget ter beschikking moeten stellen voor 
het rolling-grantfonds. Met alleen een verschuiving van bestaande middelen zal de 
introductie van het fonds problemen elders in het wetenschapssysteem creëren of 
vergroten. Het rapport is in oktober 2020 aangeboden aan de minister.

Klankbordcommissie Noordzee 
In 2019 heeft de KNAW de Klankbordcommissie Noordzee ingesteld als weten-
schappelijke vraagbaak voor de gesprekspartners van het Noordzeeoverleg dat 
onder onafhankelijk voorzitterschap van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
afspraken maakt over de toekomstige inrichting van de Noordzee. In juni 2020 is 
het Akkoord voor de Noordzee vastgesteld. De partijen in het Noordzeeoverleg 
gaan nu verder met de uitvoering van het akkoord. Ook in deze vervolgfase is 
behoefte aan een onafhankelijke, objectieve advisering vanuit de beschikbare 
wetenschappelijke kennis. Hoewel zowel de KNAW als het Noorzeeoverleg positief 
terugkijken op de – voor de KNAW – nieuwe wijze van advisering in aanloop naar 
het Noordzeeakkoord, past een permanente adviesrol voor het Noordzeeoverleg 
niet bij de KNAW. Afgesproken is dat de KNAW het Noordzeeoverleg zal bijstaan bij 
de vorming en inrichting van een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordcom-
missie.

In januari 2020 vond in het Trippenhuis een discussiebijeenkomst plaats voor leden 
over de vraag of het adviesmodel van de KNAW Klankbordcommissie Noordzee 
vaker bruikbaar is voor een kort en snel advies over actuele thema’s. De conclusie 
was dat het klankbordmodel goed kan werken om snel en actueel advies te geven 
met een maatschappelijke impact. Wel zal van geval tot geval een afweging gemaakt 
moeten worden en is altijd maatwerk nodig voor wat betreft de precieze werkwijze.

het rolling-grantfonds. kloppend hart voor ongebonden onderzoek

het rolling-grant-
fonds

 advies knaw advies

kloppend hart voor  
ongebonden onderzoek

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/evenwicht-in-het-wetenschapssysteem
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Factsheet CO2-afvang en opslag. Samenvatting van EASAC-rapporten
De KNAW is actief lid van European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) 
en veel Nederlandse wetenschappers dragen bij aan de adviesrapporten van EASAC. 
Deze Nederlandstalige factsheet vat beknopt samen in hoeverre technieken voor 
CO2 afvang en opslag volgens (EASAC) kunnen bijdragen aan de reductie van broei-
kasgassen in de atmosfeer. De factheet is bedoeld om de belangrijkste bevindingen 
van deze voor Nederland relevante adviesrapporten voor belangstellenden samen 
te vatten en onder de aandacht te brengen.

Lopende adviestrajecten

Academische vrijheid in Nederland: een begripsanalyse en richtsnoer.
Begin 2018 publiceerde de KNAW het briefadvies Vrijheid van 
Wetenschapsbeoefening in Nederland. Dit briefadvies heeft bijgedragen aan het 
verhelderen van een complexe discussie over academische vrijheid. Vanwege de 
reacties op het briefadvies en aanhoudende (politieke) aandacht maakt de com-
missie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, onder voorzitterschap van Paul van 
der Heijden, een rapport dat het begrip academische vrijheid nader uitwerkt. Deze 
begripsanalyse definieert academische vrijheid in de context van de Nederlandse 
wetenschap, verkent haar grenzen en brengt in kaart wie welke verantwoorde-
lijkheid draagt om haar te bewaken. Daarnaast inventariseert zij welke verant-
woordelijkheden het hebben van academische vrijheid met zich meebrengt voor 
de wetenschap zelf. Tot slot wordt deze begripsanalyse gebruikt om meer greep te 
krijgen op de spanningsvelden die bestaan rondom academische vrijheid, bijvoor-
beeld tussen onafhankelijkheid en de bijdrage die wetenschap aan de maatschappij 
kan leveren. De publicatie was in februari 2021 gereed.

Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek
De KNAW heeft, op basis van de uitkomsten van een expertbijeenkomst in 2018 
over de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek, een commissie 
ingesteld die over dit onderwerp een adviesrapport opstelt. De commissie onder 
voorzitterschap van Frank den Hollander verricht haar werkzaamheden vanuit het 
perspectief van de onderzoeker. Het advies heeft als doel helderheid en structuur te 
brengen in de discussies rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid 
van data voor onderzoek teneinde te komen tot een gecoördineerde en nationale 
aanpak en een internationale voortrekkersrol. Het advies wordt in het voorjaar van 
2021 verwacht.

Gezondheidsverschillen
De KNAW zal onder auspiciën van FEAM en ALLEA advies uitbrengen over de 
hardnekkige gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen die in 
Europese landen bestaan. Johan Mackenbach is voorzitter van de adviescommissie. 
De focus ligt hierbij op de onderzoeksmethodes die verschillende disciplines 
hanteren om verklarings- en causaliteitsvragen te beantwoorden. In de eerste 
fase van dit adviestraject is een symposium georganiseerd en een discussiepaper 
verschenen. In de tweede fase wordt gezocht naar interdisciplinaire consensus 
over de methodes om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te onderzoe-
ken. Dit vormt de basis om wetenschappelijk bewijs te evalueren en vervolgens 
wetenschappelijk onderbouwde interventies te kunnen implementeren die deze 
verschillen kunnen verkleinen. Na een serie discussie-workshops, georganiseerd 
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door enkele academies van andere Europese lidstaten, zal de KNAW een afsluitende 
interdisciplinaire workshop organiseren waarin de inzichten uit het traject worden 
omgezet in adviezen richting Europese beleidsmakers. Naar verwachting zal in 
september 2021 het adviesrapport verschijnen.

Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen
Het traject van wetenschappelijke ontdekking tot een veilig, effectief en betaalbaar 
geneesmiddel is lang, kostbaar en vol obstakels. De behoefte om dit traject sneller 
en efficiënter te maken is groot. Op initiatief van de KNAW-raden voor de Medische 
Wetenschappen en de Natuur- en Technische Wetenschappen, heeft de KNAW de 
Committee Development of New Medicines ingesteld, onder voorzitterschap van 
Jaap Verweij. Deze commissie zal zich buigen over de vraag hoe de wetenschap 
kan bijdragen aan een efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen. De term 
geneesmiddelen moet daarbij in brede zin worden opgevat en omvat ook geavan-
ceerde middelen als stamcel- en gentherapie. De commissie is gevraagd om een 
inventarisatie te maken van technieken en methoden die de potentie hebben om 
de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen efficiënter te maken, en aan te geven 
welke vervolgstappen nodig zijn om deze optimaal tot wasdom te laten komen. 
In dit advies wordt samengewerkt met de Federation of European Academies of 
Medicine (FEAM). Het advies wordt verwacht in het najaar van 2021.

Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap
De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW advies uitbrengen over de 
voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap. In 2019 
publiceerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren een onderzoek waaruit 
blijkt dat intimidatie in de Nederlandse wetenschap regelmatig voorkomt. Ook 
surveys van de vakbonden en van Promovendi Netwerk Nederland laten zien dat 
ongewenst gedrag in de wetenschappelijke wereld een probleem is dat vele vormen 
kent en alle groepen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek raakt. De 
KNAW heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Naomi Ellemers 
die in kaart zal brengen hoe de factoren die ongewenst gedrag in de wetenschap 
in de hand werken, doorbroken kunnen worden. Het doel van het advies is om op 
basis van wetenschappelijke inzichten met concrete aanbevelingen te komen die 
universiteiten tot een sociaal veiliger leer- en werkomgeving kunnen maken. Bij de 
totstandkoming van deze aanbevelingen zullen zoveel mogelijk relevante partijen 
betrokken worden. Het advies maakt deel uit van het Nationaal actieplan diversiteit 
en inclusie. Het advies wordt aan het eind van 2021 verwacht. 

Covid-19
De KNAW is in de beginfase van de coronapandemie terughoudend geweest met 
het uitbrengen van schriftelijke adviezen over dit onderwerp. De expertise van een 
deel van de KNAW-leden werd al ingebracht via andere adviesorganen zoals het 
Outbreak Management Team en de Gezondheidsraad. De KNAW heeft daarom in 
2020 ingezet op een serie webinars waarin de medische maar ook de maatschap-
pelijke aspecten van corona zijn belicht en voor een breed publiek werden geduid 
(zie paragraaf 3.1) Naarmate de pandemie langer voortduurde, werd de noodzaak 
tot verbreding van de advisering pregnanter. In het najaar van 2020 heeft de KNAW 
met de minister van OCW en met de minister-president van gedachten gewisseld 
over de rol die de KNAW kan spelen rond wetenschapsbrede covid-advisering. Naar 
aanleiding hiervan zijn gesprekken gestart met interdepartementale programma 
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DG Samenleving en covid-19, dat tot taak heeft te bevorderen dat de juiste kennis 
tijdig bij de beleids- en besluitvorming beschikbaar is. Naar verwachting zal de 
KNAW in 2021 voor het DG Samenleving en covid-19 een makel- en schakelfunctie 
vervullen. De KNAW draagt daarbij op verzoek suggesties aan voor deskundigen 
die kunnen deelnemen in werksessies van het DG rond coronagerelateerde thema’s 
zoals de governance in tijden van crisis, onderwijs na de lockdown of economische 
beleidskeuzes na de pandemie. 

Parallel hieraan worden binnen de KNAW de mogelijkheden en wenselijkheid van 
aanvullende adviezen verkend. Dat gebeurde in een ad-hoc-coronaklankbordgroep 
die eind 2020 gevormd is, met vertegenwoordigers van de vier adviesraden en 
een afvaardiging van het KNAW-bestuur. Voorzitter van deze klankbordgroep is 
voormalig KNAW-bestuurslid Maarten Prak. In 2021 zullen naar verwachting een of 
meerdere adviestrajecten rond covid-19 worden gestart.

Implementatie eerdere adviezen
De KNAW spant zich in voor de implementatie van de aanbevelingen van de advies-
rapporten. Hiertoe wordt voor ieder advies een gericht communicatieplan gemaakt 
zodat rapporten bij de juiste personen terechtkomen. De adviezen leiden ook regel-
matig tot debat in de Tweede Kamer. Zo werd begin december een amendement 
over Neerlandistiek aangenomen van de Kamerleden Van der Molen en Westerveld. 
In het amendement staat dat er middelen beschikbaar gesteld worden om de 
bestaande opleidingen Neerlandistiek te handhaven en te versterken. Hierbij wordt 
verwezen naar het in 2019 gepubliceerde KNAW-advies Nederlands verdient meer. 
Het gaat om een bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar dat naar de Neerlandistiek 
gaat ‘totdat de andere maatregelen effect hebben en de instroom gestegen is’.

De rapporten Evenwicht in het wetenschapssysteem en Het Rolling-grantfonds 
kregen ook in de Tweede Kamer veel aandacht. Over beide rapporten gaf commis-
sievoorzitter Bert Weckhuysen een technische briefing voor de Kamercommissie 
OCW. De minister van OCW heeft in haar beleidsreactie laten weten dat ze een van 
de hoofdconclusies onderschrijft. Namelijk dat het belangrijk is om meer evenwicht 
in het wetenschapssysteem te brengen tussen vrij en ongebonden en strategisch 
onderzoek. De besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Kwaliteitszorg adviezen
De KNAW hecht grote waarde aan de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de 
adviezen. De adviezen worden in principe altijd onderworpen aan een peerrevie-
wprocedure. Het bestuur van de KNAW stelt uiteindelijk alle adviezen vast. Dat 
doet het bestuur van de KNAW nadat het de commentaren van de reviewers en 
de argumentatie van de betreffende adviescommissie over de manier waarop het 
reviewcommentaar is verwerkt, heeft gehoord.

3.4.2 Internationaal 
Deze paragraaf beschrijft de internationale beleidsactiviteiten van de KNAW. In 
de aanloop naar de strategische agenda 2021-2025, waarin internationalisering 
als één van de speerpunten wordt aangemerkt, vonden er in 2020 een aantal 
bestuurlijk, beleidsmatige en personele vernieuwingen plaats. Binnen het bestuur 
is vicepresident Marileen Dogterom vanaf 2020 portefeuillehouder internationale 
zaken. In die hoedanigheid is zij ook voorzitter van de nieuwe Overlegstructuur 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/nederlands-verdient-meer
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Internationale Zaken, bestaande uit leden uit het Genootschap die namens de 
KNAW zitting hebben in besturen en raden van internationale gremia. De overleg-
structuur kwam in mei en oktober voor het eerst samen.

Net als in voorgaande jaren spitste de internationale activiteiten van de KNAW zich 
toe op twee terreinen: wetenschappelijke advisering (science for policy) en weten-
schapsbeleid (policy for science). In Europa werkt de KNAW in diverse koepelorga-
nisaties samen met andere Europese academies, onder andere in het kader van het 
Scientific Advice Mechanism (SAM) van de Europese Commissie. Buiten Europa is 
de KNAW actief in drie wereldwijde wetenschapsorganisaties gericht op advisering 
en wetenschapsbeleid, onder andere richting de VN en de OESO.

Europa: wetenschappelijke adviezen en wetenschapsbeleid
Een groot aantal door de KNAW voorgedragen experts, vaak uit het eigen Genoot-
schap, draagt bij aan Europese en wereldwijde adviezen, zowel bestuurlijk als in 
speciale werkgroepen en als onafhankelijk reviewer. De inhoudelijke prioritering 
vindt plaats binnen de verschillende internationale organisaties. Daarin spelen 
bestuurders van of namens de KNAW dikwijls een rol. De belangrijkste rode draad 
in de wetenschappelijke advisering is duurzame ontwikkeling, met thema’s als 
voeding, energie, gezondheid en klimaat. Bij wetenschapsbeleid gaat het in hoofd-
zaak om wetenschappelijke integriteit, vertrouwen in wetenschap, open science en 
onderzoeksinfrastructuren.

Europa: wetenschappelijke adviezen 
Op het gebied van wetenschappelijke advisering is het Europese Scientific Advice 
Mechanism (SAM) het primaire aandachtspunt. Binnen het SAM brengt de zoge-
naamde Group of Chief Scientific Advisors (GSCA) adviezen uit aan de Europese 
Commissie. Deze adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens die 
worden verzameld door samenwerkende Europese academies van wetenschappen, 
verenigd in een Horizon 2020-consortium genaamd SAPEA (Scientific Advice for 
Policy by European Academies).

SAPEA bestaat uit vijf koepelorganisaties:
• ALLEA: All European Academies (zwaartepunt sociale wetenschappen) 
• EASAC: European Academies Science Advisory Council (natuurwetenschappen) 
• FEAM: Federation of European Academies of Medicine (medische wetenschap-

pen) 
• Euro-CASE: European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies 

and Engineering (toegepast onderzoek, praktijkgericht onderzoek en ingeni-
eurswetenschappen) 

• Academia Europaea (genootschap van excellente wetenschappers) 
 
De KNAW is lid van ALLEA, EASAC en FEAM. ALLEA, FEAM en EASAC brengen naast 
SAM-adviezen ook eigen rapporten uit, waaraan KNAW-leden dikwijls bijdragen 
leveren. Dit gebeurt onder een streng regime voor kwaliteitscontrole, inclusief 
onafhankelijke review van conceptrapporten.

Daarnaast zijn diverse KNAW-leden op persoonlijk titel lid van Academia Europaea. 
Eind 2020 verenigden enkele Europese jonge academies zich in de Young 
Academies Science Advice Structure (YASAS) om op die manier in de toekomst deel 
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te nemen aan de opvolger van SAPEA in Horizon Europa. De Jonge Akademie is lid 
en vertegenwoordigd in het bestuur van YASAS.

Tot slot maakt de KNAW in Europa deel uit van het European Science Advisors 
Forum (ESAF). Binnen dit orgaan wisselen leden kennis uit over wetenschappelijke 
adviesmechanismen in Europese landen met als doel ze te verbeteren. De KNAW 
trekt hierin samen op met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 
2020 droeg de Nederlandse delegatie de rol van coördinerend land van ESAF over 
aan Estland en de Estse Academie van Wetenschappen.

Europa: wetenschapsbeleid 
Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie 
vormt een tweede belangrijk Europees aangrijpingspunt voor de KNAW. Horizon 
2020 en Horizon Europe (vanaf 2021) hebben daarbij de bijzondere belangstelling 
van de KNAW en andere kennisorganisaties. De gemeenschappelijke informatie-
voorziening, vertegenwoordiging en belangenbehartiging loopt voornamelijk via 
de in Brussel gesitueerde vereniging Netherlands House of Education and Research 
(Neth-ER).

Wereldwijd: wetenschappelijke adviezen en wetenschapsbeleid 
De KNAW is actief lid van de International Science Council (ISC) en het 
InterAcademy Partnership (IAP), die beiden de VN adviseren. ISC is een niet-gou-
vernementele, wereldwijde organisatie van 40 internationale wetenschappelijke 
unies en verenigingen en meer dan 140 nationale en regionale wetenschappelijke 
organisaties, academies en onderzoeksraden. In 2020 werd het Action Plan 
2019-2021 verder uitgevoerd, al liepen diverse projecten door de coronapandemie 
enige vertraging op. De KNAW heeft zich onder meer beschikbaar gesteld voor 
hulp bij het data-governance-project van ISC. IAP is een mondiale denktank van 
140 nationale, regionale en mondiale academies die adviezen uitbrengt op diverse 
wetenschapsterreinen. In 2020 werd de nieuwe structuur van het IAP bekrachtigd 
en werden de drie voorheen meer zelfstandige takken Science, Health en Policy 
verenigd onder één bestuur. ISC en IAP tekenden in 2020 een Memorandum of 
Understanding gericht op nauwere inhoudelijke en strategische samenwerking.

Op verzoek van het ministerie van OCW maakt de KNAW deel uit van de 
Nederlandse delegatie van het Global Science Forum. Dat is een onderdeel van de 
Committee for Science and Technology Policy van de multilaterale Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Overige activiteiten

Verenigd Koninkrijk
De KNAW heeft geregeld op bilateraal niveau contact met academies uit andere 
landen. Zo is er, mede met het oog op het uitreden van het Verenigd Koninkrijk uit 
de Europese Unie, in 2020 zowel op beleidsmatig als op bestuurlijk niveau regel-
matig contact geweest met Britse zusterorganisaties als de Royal Society, de British 
Academy en de Academy of Medical Sciences. 

Verder is er periodiek overleg gepleegd met de Britse ambassade in Den Haag, 
onder andere in het kader van verkennende gesprekken met vertegenwoordigers 
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van voornoemde zusteracademies, de Britse en Nederlandse ambassadeurs en 
enkele Brits-Nederlandse bedrijven. Een Knowledge Frontiers Symposium rond 
het thema antropoceen, georganiseerd door de British Academy en de KNAW met 
jonge wetenschappers uit beide landen, kon in maart niet doorgaan vanwege de 
pandemie, maar vond in november alsnog succesvol online plaats.

Unesco
Er vond een kennismakingsafspraak plaats tussen KNAW-president Wim van 
Saarloos met Kathleen Ferrier, de voorzitter van de Nederlandse Unesco-commissie. 
Ook leverde de KNAW een bijdrage aan de standpuntbepaling rond open science.

Bijeenkomsten over mission boards 
In de aanloop naar de start van Horizon Europa in 2021 organiseerde de KNAW 
aan het begin en het eind van het jaar samen met Neth-ER evenementen over het 
missiegedreven onderzoek waar de Europese Commissie in de vorm van vijf vooraf 
bepaalde en door speciaal ingestelde mission boards uitgewerkte missies op in wil 
zetten.

Widening participation 
De KNAW hecht belang aan het dichten van de onderzoeks- en innovatiekloof 
tussen de landen van de Europese Unie en zet daarom in op het verbeteren van de 
positie van de zogeheten Europese widening-landen. Dit belang werd benadrukt 
in een brief over dit onderwerp gericht aan Eurocommissaris Maria Gabriel. Het 
onderwerp werd verder op de agenda gezet bij koepelorganisatie ALLEA. Samen 
met de partners in Neth-ER is er daarnaast gewerkt aan een position paper over dit 
onderwerp dat naar verwachting in het najaar van 2021 zal verschijnen.

Kennisveiligheid
De KNAW had een rol in (de organisatie van) enkele bijeenkomsten van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken over zogeheten dual-use-technologie. Daarnaast 
vond in november een gesprek plaats met vertegenwoordigers van het ministerie 
van OCW en de veiligheidsdiensten over het thema kennisveiligheid. Hier zal naar 
verwachting in 2021 vervolg aan worden gegeven.

Europese publicaties 
In 2020 kwamen veertien Europese adviezen uit waaraan de KNAW een actieve 
bijdrage heeft geleverd. Daarnaast zijn er zes publicaties in wording. De betreffende 
koepelorganisatie is tussen haakjes aangegeven. 

Europese wetenschappelijke adviezen 
• A Sustainable Food System for the European Union (SAM/SAPEA)
• Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research (GSF)
• Adaptation to Climate Change-Related Health Effects (SAM)
• Plastics and the circular economy (EASAC)
• Challenges and Potential in Regenerative Medicine (EASAC/FEAM) 
• Preparedness For Future Epidemics And Pandemics (SAM)
• Perspective on Transformative Change (EASAC)
• Biodegradability of Plastics in the Open Environment (SAM)
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Europese adviezen rond wetenschapsbeleid 
• The Role Of Women in the History Of European Academies (ALLEA book series) 

Wereldwijde publicaties 
In 2020 kwamen twee publicaties uit waaraan de KNAW een actieve bijdrage heeft 
geleverd. Er zijn dertien adviezen in de maak. Tussen haakjes staat de betreffende 
koepelorganisatie.

Wereldwijde adviezen rond wetenschapsbeleid 
• Building Digital Workforce Capacity and Skills for Data-Intensive Science (GSF)
• Optimising the Operation and Use Of National Research Infrastructures (GSF)
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3.5 Versterken en positioneren van de KNAW-instituten 
(ambitie 5) 

Ambitie 5: versterken en positioneren van de KNAW-instituten 
als dynamische nationale organisaties, complementair aan de 
universiteiten

In 2020:
• Behoren alle instituten aantoonbaar tot de top van hun wetenschapsgebied. 
• Fungeren de KNAW-instituten als kweekvijver van en magneet voor weten-

schappelijk toptalent uit binnen- en buitenland, en is haar personeelsbestand 
(mede daardoor) divers en dynamisch geworden. 

• Vervullen de instituten op belangrijke bestaande en nieuwe thema’s een 
spilfunctie in consortia met andere onderzoekinstellingen, waaronder 
universitaire onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland. 

• Functioneren de instituten als initiators en knooppunten van brede samenw-
erkingsverbanden en infrastructuren. 

• Voeren alle instituten actief beleid op het gebied van valorisatie in de breed-
ste zin: waarde toevoegen voor de samenleving. 

• Is de toegankelijkheid van collecties geoptimaliseerd. 

Kwaliteitszorg instituten: SEP-evaluaties 
De instituten van de KNAW worden eens in de zes jaar conform het landelijke 
Standard Evaluation Protocol (SEP) door onafhankelijke internationale commissies 
geëvalueerd. Voor 2020 waren SEP-evaluaties gepland voor het Hubrecht Instituut, 
het Westerdijk Instituut en het NIDI. Vanwege de coronabeperkingen zijn deze 
evaluaties uitgesteld tot 2021. 

In maart presenteerden VSNU, NWO en KNAW de nieuwe versie van het SEP. Het 
nieuwe protocol beslaat de periode 2021-2027 en is vanwege de centralere rol 
van de strategie van de te evalueren eenheden omgedoopt tot Strategy Evaluation 
Protocol. Andere wijzigingen betreffen onder meer het steviger verankeren van de 
SEP-evaluaties in de bestaande kwaliteitszorgcyclus, het integraal laten meewegen 
van vier specifieke aspecten (open science, PhD education, academic culture en 
human resources policy) en het afscheid nemen van numerieke beoordelingsca-
tegorieën ten gunste van een narratief oordeel dat volledig is toegespitst op de 
geëvalueerde onderzoekseenheid. 

De KNAW is inmiddels begonnen met de implementatie van het vernieuwde 
protocol, onder andere door het format voor de halfjaarlijkse periodiek bestuurlijke 
overleggen tussen bestuur en instituten meer aan te laten sluiten bij het SEP. 

Implementatie wetenschappelijke integriteit 
De KNAW is één van de opstellers van de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit die in 2018 is ingegaan. Een nieuw onderdeel in 
deze code zijn de zorgplichten voor onderzoeksinstellingen om randvoorwaarden 
te scheppen voor integere wetenschapsbeoefening. In 2019 heeft de KNAW een 
notitie opgesteld die uiteenzet hoe de KNAW-instituten uitvoering geven aan deze 
zorgplichten. In het voorjaar van 2020 is in de periodiek bestuurlijke overleggen 
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met de individuele instituten gesproken over de voortgang hiervan. Tijdens een 
directeurenraad in de zomer zijn vervolgens ervaringen en ideeën uitgewisseld over 
het creëren van een werkomgeving waarin onderzoekers zich verantwoordelijk 
voelen en integriteitskwesties durven te bespreken. Naar aanleiding daarvan zal 
onder andere in meer detail gekeken worden naar de rol en positie van de decen-
trale contactpersonen wetenschappelijke integriteit. Dit gebeurt in samenhang met 
de herziening van de algemene KNAW Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit 
die eind 2020 is afgerond.

Permanente commissie nationale instituten
Begin 2019 is de portfolio-evaluatie van KNAW en NWO-instituten afgerond met het 
aanbieden van het rapport aan de minister van OCW. Kort daarna zijn de besturen 
van NWO en KNAW aan de slag gegaan met de uitwerking van de voorstellen uit 
het rapport. Als onderdeel hiervan is in juni 2020 een permanente commissie van 
onafhankelijke wetenschappers ingesteld: de Permanente Commissie Nationale 
Instituten (PCNI). Deze permanente commissie zal de besturen van KNAW en NWO 
in de komende jaren adviseren over brede wetenschappelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan 
inspelen. De adviezen zijn mede gebaseerd op een door de commissie georga-
niseerde strategische, thematische conferentie waarbij relevante stakeholders 
(zoals universiteiten, universitaire medische centra, publieke kennisorganisaties 
en planbureaus) worden betrokken. De eerste strategische conferentie zal in 2021 
plaatsvinden. 

Onderzoeksfonds KNAW-Instituten
Naar aanleiding van uitkomsten van de portfolio-evaluatie (2019) konden instituten 
in 2019 plannen indienen bij het onderzoeksfonds KNAW-instituten voor projecten 
met als doel de versterking van een of meer van de drie rollen die nationale meer-
waarde geven aan een onderzoeksinstituut. In 2020 hebben zes onderzoeksvoor-
stellen uit dit fonds een beurs toegekend gekregen, bij elkaar voor 1,5 miljoen euro:
• eCodicesNL: Een virtueel portaal voor Nederlandse manuscripten (Huygens 

ING).
• Klimaatverandering en -beleid in Indonesië en de Cariben: een pilotstudie naar 

natuurparken op zee en in kustgebieden (KITLV, NIAS, NIOO en WUR).
• Machinelearning-technieken en het meten van vruchtbaarheidsintenties in 

Europa (NIDI en Meertens Instituut). 
• Establishing a national collaborative network on non-invasive adeno-associated 

vector technology (Nederlands Herseninstituut).
• Studying the human neurocircuitry by expanding the Dutch neuroscientist 

network (Spinoza Centre en Nederlands Herseninstituut).
• The complexity of Asparagus root rot disease harbors the solution to beat it 

(Westerdijk Instituut en NIOO). 

https://knaw.nl/shared/resources/instituten/bestanden/rapport-portfolio-evaluatie
https://knaw.nl/shared/resources/instituten/bestanden/rapport-portfolio-evaluatie
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Open science 
In juni 2020 organiseerde de KNAW met medewerking van NWO een webinar over 
de manier waarop NWO Plan S zal implementeren. Het beleid van NWO verandert 
vanaf 2021. Dat heeft directe gevolgen voor subsidieaanvragen en -toekenningen. 
De KNAW speelde ook een grote rol binnen het Nationaal Plan Open Science in 
2020. Zij was de trekker van twee programmalijnen, te weten FAIR Data en Citizen 
Science. Voor FAIR Data is vlak voor de zomer een verkenning van het nationale 
datalandschap afgerond. Het rapport geeft een oriëntatierichting voor een  
gecoördineerde nationale aanpak om FAIR-data in Nederland te implementeren. In 
het najaar verscheen een rapport over citizen science. Het plan richt zich op verdere 
versterking, door innovatie en samenwerking, van de vooraanstaande positie van 
Nederland op het gebied van citizen science. 

Ten slotte is halverwege het jaar bij NWO een voorstel ingediend voor een Digitaal 
Competentie Centrum, conform het advies Integrale aanpak van digitalisering in 
de wetenschap van de commissie Apers (2019). Met het voorstel heeft de KNAW 
– succesvol – een beroep gedaan op de impulsfinanciering die NWO hiervoor 
beschikbaar had. Met behulp van deze financiering wil de KNAW in 2021/2022 
de kennisuitwisseling tussen de instituten verder ontwikkelen en versterken en 
specifieke kennis en expertise inzetten voor urgente, instituutsoverstijgende punten 
die instituten ondersteuning bieden bij een verdere, soepele transitie naar open 
science in het algemeen en FAIR-data in het bijzonder.

Overzicht van de belangrijkste toegekende prijzen aan KNAW-
onderzoekers 

ERC Starting Grant 
Jacques Bothma, Hubrecht Instituut

ERC Advanced Grant
Matthijs Kalmijn, NIDI

ERC Consolidator Grant
Jop Kind, Hubrecht Instituut
Puck Knipscheer, Hubrecht Instituut

NWO Vernieuwingsimpuls Veni 
Christian Büll, Hubrecht Instituut
Kyle Mason Jones, NIOO
Isabel Misteli Guerreiro, Hubrecht Instituut
Erik Odegard, IISG

NWO Vernieuwingsimpuls Vici
Fanny Janssen, NIDI
Eva van Rooij, Hubrecht Instituut
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Indicatoren instituten
2017 2018 2019 2020

Wetenschappelijke publicaties*
• Artikelen
• Dissertaties
• Hoofdstukken in boeken
• Boeken
• Rapporten
Wetenschappelijke artikelen open access 
Populariserende en professionele publicaties
Promovendi in dienst (in fte)
Leerstoelen (gewoon, buitengewoon, bijzonder) 
Aandeel 2e geldstroom (NWO) 
Aandeel 3e geldstroom (derden) 

1290
904

60
159

41
17

66%
519
170

86
10%
23%

1279
865

60
172

49
14

70%
406
176

92
9%

21%

1154
864

49
112

42
20

65%
404
181

87
9%

22%

1016
776

40
106

28
26

72%
367
198

85
10%
21%

* Dit gaat om alle publicaties met de kwalificatie ‘wetenschappelijk’, artikelen, hoofdstukken, 
boeken, rapporten, entry voor encyclopedie, contribution to conference proceeding, scholarly 
text edition, reference book, conference paper, proefschrift, online paper, web article. Bij het 
open-accesspercentage in de volgende regel worden alleen de wetenschappelijk gerefereerde 
artikelen meegerekend.

Kerncijfers input en output instituten 
In de onderstaande tabel staan de kerncijfers van de instituten van de KNAW, ultimo 
2020 en gebaseerd op de interne verantwoording en de eigen informatiesystemen 
voor financiën, personeel en wetenschappelijke output.
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DANS 33 9 0 11,1 1 47,8 1,0  5.248 4% 28%
Hubrecht Instituut 96 0 16 152,5 9 250,6 72,5  29.210 8% 33%
Humanities Cluster 45** 9** 0** 73,3 19 199,6 13,8  22.445 12% 6%
Huygens ING 64 43 0    
IISG 97 64 1   
Meertens Instituut 46 30 1    
KITLV 2 1 0 20,0 7 28,6 1,8  3.144 29% 14%
NIDI 71 56 5 41,3 7 53,1 16,4  4.561 6% 27%
NIN 190 0 8 79,6 12 147,1 36,9  16.306 10% 15%
NIOD 36 64 0 31,0 8 68,1 5,5  8.448 1% 33%
NIOO 216 57 7 80,6 11 143,8 33,6  16.873 13% 13%
Spinoza Centre 25 0 0 15,0 1 18,2 8,9  2.851 15% 10%
Westerdijk Instituut 115 5 2 26,8 3 52,9 7,0  6.636 5% 20%
Totaal 1036 338 40 531,3 79 1010 198 115.722 10% 21%

* Het totaal aantal publicaties van de instituten bij elkaar opgeteld ligt hoger dan het totaal 
van de KNAW. Dit heeft te maken met artikelen die het resultaat zijn van een samenwerking 
van instituten. Deze worden bij de afzonderlijke instituten meegenomen, wat duplicaten 
oplevert in de optelsom. Het totaal aantal KNAW-publicaties is zonder duplicaten.
** Dit betreft de gegevens van de gedeelde activiteiten van de drie instituten van het Humani-
ties Cluster: het bedrijfsbureau, Digital Humanities en NL Lab.
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• De aanduidingen in fte betreffen alleen het personeel in loondienst. In werkelijk-
heid zijn meer promovendi en andere onderzoekers betrokken bij de instituten. 

• Tot de onderzoeksinzet wordt gerekend het wetenschappelijk personeel met 
publicerende taken. Daarnaast is sprake van ondersteunend wetenschappelijk 
personeel (bijvoorbeeld voor beheer van collecties, ICT-ontwikkeling en labora-
toria) en ondersteunend en beheerspersoneel. 

• Bij de personele aantallen van het Humanities Cluster zijn niet de medewerkers 
in dienst van de gelieerde stichting IISG opgenomen.  

• Het Hubrecht Instituut verzorgt tevens de bedrijfsvoering voor het Westerdijk 
Instituut. Het Rathenau Instituut doet dit voor DANS. Het NIDI doet dit voor 
het KITLV. Dit heeft gevolgen voor de verhoudingen tussen onderzoeksinzet en 
totale formatie. 

• De tweede en derde geldstroom betreft respectievelijk projectsubsidies van 
NWO en overige subsidie- inkomsten. 

Gelieerde instituten
Met twee instituten heeft de KNAW een liëring: het Rathenau Instituut en de 
Fryske Akademy. Het Rathenau Instituut heeft een eigen bestuur, benoemd door de 
minister van OCW. Conform het instellingsbesluit van de minister is het instituut 
enkel beheersmatig ondergebracht bij de KNAW. De jaarrekening van het Rathenau 
Instituut wordt geconsolideerd in de jaarrekening van de KNAW, maar het instituut 
brengt een eigen inhoudelijk jaarverslag uit. De Fryske Akademy is een zelfstandige 
stichting met een eigen jaarverslag en jaarrekening die worden vastgesteld door 
een eigen raad van toezicht.
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Nederlands instituut voor 
bevordering van hergebruik 
van onderzoeksdata en 
daarmee de kwaliteit van de 
wetenschap
 
Directeur: Henk Wals

Website: dans.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek  
Wetenschappelijke publicaties: 33
Professionele en populariserende 
publicaties: 9
Dissertaties: 0

Personeel  
Totale formatie (fte): 47,8
Vast dienstverband (fte): 35,2
Wetenschappelijk personeel (fte): 
11,1
Fellows / gastonderzoekers: 1
Promovendi (fte): 1,0
Hoogleraren: 1  

Financieel  
Gerealiseerde baten (M€):  
5.248 
Tweede geldstroom (%): 4%
Derde geldstroom (%): 28%

Prijzen en subsidies
• ODISSEI (NWO): Peter Doorn
• CLARIAH plus (NWO): Andrea 

Scharnhorst
• Competence Centre for the 

Conservation of Cultural Heritage 
(EU): Hella Hollander

• Polifonia (EU): Andrea 
Scharnhorst

• E-RISH (OCW): Hella Hollander 
H2020, IPERION HS: Peter Doorn 

Data Archiving and Networked Services
DANS is het nationale expertisecentrum en repository voor 
onderzoeksdata. Met meer dan 160.000 datasets behoort DANS 
tot de grootste onderzoeksdata-archieven ter wereld. In tientallen 
merendeels Europese projecten draagt DANS bij aan de vergroting 
van de vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en 
herbruikbaarheid (kortom het FAIR maken) van onderzoeksdata. 
DANS stelt de belangen en behoeften van de wetenschap en de 
onderzoeker voorop.

Programma
DANS heeft drie prioriteiten:
1. Uitbouwen van zijn rol als nationaal expertisecentrum.
2. Een geavanceerd repository bieden dat is toegesneden op 

behoeften van onderzoekers uit verschillende domeinen.
3. Zijn diensten te integreren of af te stemmen met die van andere 

(data)dienstverleners om gezamenlijk onderzoekers een 
naadloze gebruikerservaring te bieden.

Terugblik en vooruitblik
In 2020 vierde DANS zijn vijftienjarig bestaan. DANS had in die 
periode zowel internationaal als nationaal een merkbare impact. 
Vanuit zijn expertisefunctie droeg DANS in 2020 bij aan 18 
Europees en 10 nationaal gefinancierde projecten. Op 31 december 
2020 had DANS 157.291 datasets in beheer, een stijging van 33% 
ten opzichte van 2019. 

Per 1 april 2020 trad Henk Wals aan als nieuwe directeur. Hij 
vervangt Peter Doorn, die DANS de afgelopen vijftien jaar tot grote 
bloei wist te brengen. Doorn blijft bij het instituut betrokken als 
onderzoeker. 

Om ook in de toekomst te blijven floreren ontwikkelde DANS een 
nieuwe visie, die gestalte kreeg in een Programma 2021-2025. 
Belangrijk onderdeel daarvan is het realiseren van een nieuwe 
technische infrastructuur. Dat werk werd in 2020 met veel inzet ter 
hand genomen.

In 2021 zullen de eerste onderdelen van de nieuwe technische 
omgeving worden opgeleverd en zal DANS zijn rol als expertis-
ecentrum verder verstevigen. In de nieuwe visie ziet DANS zich 
nadrukkelijk als een onderdeel van de (inter)nationale onder-
zoeksdatainfrastructuur dat zich dient te verhouden tot andere 
onderdelen. Afstemming en samenwerking vormen daarom een 
topprioriteit.
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Onderzoeksinstituut voor 
ontwikkelingsbiologie en 
stamcelonderzoek

Directeur: Alexander van Oudenaarden

Website: www.hubrecht.eu 

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 96
Professionele en populariserende 
publicaties: 0
Dissertaties: 16

Personeel 
Totale formatie (fte): 250,6
Vast dienstverband (fte): 86,6
Wetenschappelijk personeel (fte): 152,5
Fellows / gastonderzoekers: 70
Promovendi (fte): 72,5
Hoogleraren: 9 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 29.210 
Tweede geldstroom (%): 8%
Derde geldstroom (%): 33%

Persoonsgebonden subsidies
• ERC Starting grant: Jacques Bothma
• ERC Consolidator grant: Jop Kind, 

Puck Knipscheer
• Veni: Isabel Misteli Guerreiro, 

Christian Büll
• Vici: Eva van Rooij

Overige prijzen en subsidies
• LeDucq grant: Eva van Rooij
• Cozzarelli prize for outstanding 

publication in PNAS: Geert Kops 
• Swedish Research Council 

(Vetenskapsrådet): Delilah Hendriks
• OUTREACH project Hartstichting: 

Jeroen Bakkers 

Hubrecht Instituut
Het Hubrecht Instituut is een pionier in ontwikkelingsbiologie en 
stamcelonderzoek. Het instituut kent 23 onderzoeksgroepen die 
fundamenteel en multidisciplinair onderzoek doen in zieke en gezonde 
cellen, weefsels en organismen. Het instituut is gevestigd op het Utrecht 
Science Park De Uithof en is geaffilieerd met het UMC Utrecht. Het 
instituut werkt samen met praktisch alle universiteiten in Nederland en 
in het bijzonder met de Universiteit Utrecht, onder andere op het gebied 
van de Graduate School of Life Sciences. Sinds 2016 is het instituut 
een van de partners van het European Molecular Biology Laboratory 
(EMBL), vanwege gemeenschappelijke doelstellingen, werkvelden en 
infrastructuur. Het Hubrecht Instituut behoort tot de wereldwijde top in 
zijn werkveld.

Programma
Onderzoek bij het Hubrecht Instituut is zeer divers en beslaat ver-
schillende aspecten van ontwikkelings- en stamcelbiologie. De weten-
schappelijke portfolio omvat vroege embryonale en hartontwikkeling, 
regeneratie, epigenetica, genoomarchitectuur, celcyclusregulatie, DNA-
reparatie en kwantitatieve biologie van genexpressie. Dit onderzoek kan 
leiden tot innovatie in de diagnose en behandeling van onder andere 
kanker, diabetes, cardiovasculaire ziektes en aangeboren afwijkingen.

Terugblik en vooruitblik
Een paar voorbeelden van wetenschappelijke doorbraken waar 
Hubrecht onderzoekers een leidende rol in hadden in 2020:

De Clevers-groep heeft met behulp van organoïdentechnologie laten zien 
dat organoïden gekweekt kunnen worden van de gifklier van slangen 
(Cell), dat een darmbacterie een carcinogeen produceert (Nature), 
dat SARS-CoV2 darmcellen infecteert (Science) en dat darmcellen een 
spectrum aan hormonen produceren (Cell). De Van Oudenaarden-groep 
heeft vanuit stamcellen gastruloids gegenereerd van vroege embryo’s 
van muis (Nature) en mens (Nature). De groepen van Van Oudenaarden, 
Tanenbaum en Clevers hebben samen een methode ontwikkeld om 
oude mRNA-transcripten van nieuwe te onderscheiden (Science). De 
Bakkers-groep heeft laten zien dat vanwege genetische compensatie de 
manier waarop een gen geïnactiveerd wordt veel uitmaakt (Nature). De 
Knipscheer-groep heeft een nieuwe manier ontdekt voor reparatie van 
DNA-schade veroorzaakt door alcohol (Nature). De Tanenbaum-groep 
heeft met behulp van geavanceerde microscopie de infectie van cellen 
door virussen live gefilmd, wat tot verrassende nieuwe inzichten in 
virusinfecties heeft geleid (Cell). 

Belangrijkste doelen voor 2021 c.q. nieuwe ontwikkelingen:
 In 2021 zal een begin gemaakt worden met de werving van een nieuwe 
directeur. De uitvoering van de bouwplannen van de gemeenschap-
pelijke onderzoeksfaciliteit van het Hubrecht Instituut en het Prinses 
Máxima Centrum zal starten in maart 2021.

http://www.hubrecht.eu
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Website: www.huc.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 45
Professionele en populariserende 
publicaties: 9
Dissertaties: 0

Personeel 
Totale formatie (fte): 199,6
Vast dienstverband (fte): 150,6
Wetenschappelijk personeel (fte): 
73,3 
Promovendi (fte): 13,8
Hoogleraren: 19 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 22.445 
Tweede geldstroom (%): 12%
Derde geldstroom (%): 6%

KNAW Humanities Cluster 
Sinds 2016 vormen het Huygens ING, het IISG 
en het Meertens Instituut het KNAW Humanities 
Cluster (HuC). De krachten op het gebied van 
bedrijfsvoering, digitale infrastructuur en digital 
humanities zijn gebundeld en inmiddels stevig 
verankerd met en binnen de instituten. 

Het HuC zet in op doorgroei naar een organisatie 
voor geesteswetenschappelijk onderzoek met 
een grote wetenschappelijke en maatschappelijke 
impact. De impact wordt mede mogelijk gemaakt 
door de inzet van geavanceerde digitale methoden 
en technieken en door het beschikbaar maken van 
onderzoeksdata, collectiedata en metadata.

Terugblik en vooruitblik 
Ondanks de coronapandemie werd een groot deel 
van de voor 2020 gestelde ambities gerealiseerd. 
Zo startte het HuC, met steun van NWO, onder 
andere het platform https://openjournals.
nl/. Hierop kan in open acces gepubliceerd 
worden door Nederlandstalige wetenschappelijke 
tijdschriften. Verder ontwikkelde de Digitale 
Infrastructuurgroep voor CLARIAH de CLARIAH-
as-a-Service-infrastructuur. Deze infrastructuur 
biedt alle Nederlandse CLARIAH-partners de 
standaard voor de opbouw van grootschalige 
geesteswetenschappelijke digitale infrastructuur. 
Daarnaast ontwikkelde CLARIAH in 2020 techno-
logische dwarsverbanden tussen de disciplinaire 
werkpakketten.

In de komende jaren wil het HuC de samenwerking 
binnen het cluster verder versterken. Ook zal het 
cluster meer naar buiten treden met bijdragen 
aan het maatschappelijke debat op het gebied van 
Nederlandse identiteit, taal, cultuur en geschiede-
nis.
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Wetenschapsgeschiedenis, 
Nederlandse geschiedenis en 
literatuur: research & data

Directeur:  
Lex Heerma van Voss

Website: www.huygens.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 64
Professionele en populariserende 
publicaties: 43
Dissertaties: 0

Prijzen en subsidies
• H2020, SC6: Inger Leemans 

(NL-Lab) en Marieke van Erp 
(DHLab)

• Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie: Jelle van Lottum en 
Lodewijk Petram

• Fonds Staatsman Thorbecke: 
Joris Oddens (NL-Lab)

• KNAW Strategiefonds: Mariken 
Teeuwen

• Mondriaan Fonds: Netwerk 
Maritieme Bronnen

• NWO, Open Access 
Tijdschriften: Lex Heerma van 
Voss

• Metamorfoze: Ineke Huysmans
• Suriano: Sebastiaan Derks

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis voert analytisch 
onderzoek uit op het gebied van de Nederlandse letterkunde, geschie-
denis en wetenschapsgeschiedenis in combinatie met innovatieve 
digitale methoden. Door fundamenteel, geavanceerd en interdisciplinair 
bronnenonderzoek verschaft het Huygens ING nieuwe inzichten in de 
(langetermijn)ontwikkeling van Nederland, zonder het zicht te verliezen 
op Europa en de rest van de wereld.
We maken de bronnen toegankelijk met een geavanceerde digitale infra-
structuur die we met partners uit binnen- en buitenland grotendeels zelf 
ontwerpen, bouwen en beheren. Met onze onderzoeksresultaten (studies, 
edities en analytische tools) dragen we bij aan het continue debat binnen 
wetenschap, onderwijs en samenleving.

Programma
Het Huygens Instituut doet vernieuwend onderzoek naar geschiedenis 
en cultuur, vooral van Nederland. Die worden bestudeerd in hun inter-
nationale context. Bij dat onderzoek grijpen we zo veel mogelijk terug 
op de oorspronkelijke bronnen en teksten. We analyseren en ontsluiten 
die met innovatieve digitale technieken. De resultaten stellen we online 
en duurzaam beschikbaar als wetenschappelijke edities, datasets en 
bronnenuitgaven. We doen dat niet alleen voor ons eigen onderzoek, 
maar als fundamenteel onderdeel van de digitale infrastructuur voor de 
geesteswetenschappen in Nederland en daarbuiten. Zo dragen we actief 
bij aan betrouwbare kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. 

Terugblik en vooruitblik
Het NL-Lab zette zijn vliegende start door en haalde met een indrukwek-
kend consortium een Europese subsidie binnen voor onderzoek naar 
geur in cultureel erfgoed. In het onderzoek naar de Resoluties van de 
Staten-Generaal (1576-1796) werd een omvangrijke groep vrijwilligers 
gemobiliseerd om de automatische transcripties te corrigeren en zo de 
software te verbeteren. Het op Nederland gerichte project The Riddle 
of Literary Quality kreeg Britse navolging. Van de Volledige Werken 
van W.F. Hermans verscheen deel 20 (ongebundeld werk). Een aug-
mented-reality-installatie wordt gebouwd met data over de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC). Het project e-Codices.NL gaat middel-
eeuwse handschriften in Nederlandse collecties ontsluiten. De database 
Sonttolregisters Online, waarin data zijn verzameld over 1,8 miljoen 
doorvaarten door de Sont tussen 1499 en 1857, werd voltooid door 
Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen, en overgedragen aan Huygens 
ING.

In 2021 zal Huygens ING een nieuwe indeling van de onderzoeksgroepen 
doorvoeren. Daardoor zal het instituut flexibeler kunnen reageren op 
maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat onderzoek 
zal zich, samen met het Meertens instituut en NL-Lab, onder meer richten 
op de ‘casus Nederland’. Dat de aandacht voor Nederland steeds gedacht 
moet worden in internationaal verband, wordt gesymboliseerd door de 
start van een nieuw project gericht op het ontsluiten van VOC-bronnen.
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Verricht onderzoek naar 
sociaaleconomische geschiedenis 
en biedt toegang tot de rijkste 
sociaaleconomisch-historische 
collectie ter wereld

Directeur: Leo Lucassen

Website: iisg.amsterdam

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 97
Professionele en populariserende 
publicaties: 64
Dissertaties: 1

Persoonsgebonden subsidies
• Veni: Investing in Dutch Brazil: 

Credit, Debt and the Sugar-cycle in 
the Seventeenth-Century Atlantic 
World – Erik Odegard

• Rubicon: Joris van den Tol (Harvard)
• NWO Replicatieonderzoek: (Re)

counting the Uncounted. Replication 
and Contextualisation of Dutch 
and Belgian Premodern Population 
Estimates (1350-1800) – Rombert 
Stapel

Overige prijzen en subsidies
• Het slavernijverleden van de ABN 

AMRO: Karin Hofmeester
• SDAP Metamorfoze digitalisering: 

IISG
• Vooronderzoek boekproject 

Amsterdam Migratiestad: Leo 
Lucassen. Gemeente Amsterdam

• Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region cotton supply chain, 
Solidarity Center, Washington DC: 
Karin Hofmeester

• Commodification of labour along the 
new silk road: Leo Lucassen i.s.m. 
Remco Breuker (UL) Hofmeester en 
Richard Zijdeman

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Het IISG is een uniek instituut dat de wetenschap en de samenleving 
op wereldschaal dient. Op internationaal niveau genereren en bieden 
we betrouwbare informatie en inzichten over de oorsprong, effecten 
en gevolgen van sociale ongelijkheid op de lange termijn. Om dit te 
bevorderen, vormen we een internationale hub voor sociaal-historici 
over de hele wereld. Wij bieden en produceren historische bronnen en 
gegevens, faciliteren sociaalhistorisch onderzoek en werken internatio-
naal samen aan baanbrekende onderzoeksprojecten. Door het erfgoed 
van vaak onderdrukte sociale bewegingen veilig te stellen, dient het 
instituut bovendien de kwaliteit van het geheugen van de wereld. Met 
ons werk hopen we bij te dragen aan een levendig maatschappelijk 
middenveld.

Programma
Hoe verklaar je de ups en downs in sociale ongelijkheid vanuit een 
mondiaal perspectief? Het IISG probeert deze vraag te beantwoorden 
door de verschillende omstandigheden te bestuderen waaronder 
werknemers (van hoog tot laag) worden beloond. De werkhypothese 
is dat verschuivingen in arbeidsverhoudingen, ingebed in grotere 
maatschappelijke structuren, kunnen helpen veranderingen in lange-
-termijnpatronen van sociale ongelijkheid te begrijpen, zowel binnen 
als tussen wereldregio’s. Het IISG werkt nauw samen met onderzoekers 
op andere continenten om gegevens over sociale en economische 
veranderingen over de periode sinds 1500 van over de hele wereld te 
verzamelen en te analyseren.

Terugblik en vooruitblik
Het IISG versterkte zijn mondiale positie met een aantal belangrijke 
publicaties over de geschiedenis van werk die vrijwel alle werelddelen 
bestrijken.

In een baanbrekend artikel presenteerden Ulbe Bosma en Pepijn 
Brandon de eerste methodologisch onderbouwde berekening van 
het gewicht van op Atlantische slavernij gebaseerde activiteiten in de 
Nederlandse economie in de achttiende eeuw. Maar liefst 5,2 procent 
van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product bleek in 1770 op 
slavernij gebaseerd. Het was de einduitkomst van een vierjarig NWO-
project, waaraan een team van onderzoekers werkte.

Technische innovatie kreeg in 2020 gestalte door de implementatie 
van systemen om digital-born-archief, e-mail, websites en social media 
automatisch te kunnen verwerken. Tevens werden alle metadata en 
datasets omgezet naar Linked Open Data.

In 2021 zal opnieuw veel aandacht uitgaan naar maatschappelijke 
impact, met name op het terrein van slavernij. Daarnaast maken wij 
onze collecties en gestructureerde data optimaal voor een breed 
publiek beschikbaar en behouden zo de vernieuwende en toonaange-
vende positie in het nationale erfgoed-landschap.
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Bestudering en documentatie 
van taal en cultuur in 
Nederland

Directeur: Antal van den Bosch 

Website: www.meertens.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 46
Professionele en populariserende 
publicaties: 30
Dissertaties: 1

Prijzen en subsidies
• H2020 Transformations: Polifona 

– Peter van Kranenburg
• H2020 Transformations: 

Odeuropa – Inger Leemans 
(NL-lab) en Marieke van Erp 
(DHLab)

• NWO KIVI: Responsible Use of 
Artificial Intelligence – Antal van 
den Bosch en Marieke van Erp 
(met CWI)

• NWO Informed Citizen: BETTER-
Mods – Antal van den Bosch

• Alpro Foundation: onderzoeks-
beurs – Rebeca Ibañez Martín en 
Marieke van Erp

Meertens Instituut
Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert taal en 
cultuur in Nederland en Nederlandse taal en cultuur in de wereld. 
Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze 
samenleving vormgeven.

Programma
Taal en cultuur worden in het huidige politieke klimaat gezien 
als de dragers bij uitstek van collectieve identiteit. Het Meertens 
Instituut, dat de ‘casus Nederland’ onderzoekt vanuit een heden-
daags, vergelijkend en internationaal perspectief, wil bijdragen 
aan het maatschappelijke debat door de rol van taal en cultuur in 
maatschappelijke processen te duiden en te nuanceren. 

Terugblik en vooruitblik
In 2020 werd het 90-jarige bestaan van het Meertens Instituut 
grotendeels online gevierd, met video-interviews, lezingen en 
meerdere nieuwsberichten. 

De coronacrisis werd onderwerp van onderzoek van een aantal 
onderzoekers van het instituut. Dat leidde onder andere tot de 
publicatie van Viraal Nederland, een populariserend boek over 
de invloed van de eerste coronagolf op de taal en cultuur in 
Nederland.

In november 2020 startte de onderzoeksgroep Cultural AI 
Lab. Dat is een initiatief van het Humanities Cluster, CWI, KB, 
Rijksmuseum, Beeld & Geluid, TNO, VU en UvA. Het lab wil een 
brug slaan tussen culturele erfgoedinstellingen, geestesweten-
schappen en informatica.

Voor de Nederlandse Taalunie onderzocht een team onder leiding 
van Frans Hinskens opnieuw de Staat van het Nederlands.

Artist in residence Jasmijn Visser gebruikte de collecties van het 
instituut om een adventure game over klimaatverandering te 
ontwerpen.

Het instituut stelt in 2021 een midterm update vast van het 
Onderzoeksplan 2018-2023. Daarnaast start, met financiële 
steun van de KNAW, de variatielinguïstiekgroep met een nieuw 
contingent van tijdelijk aangestelde onderzoekers (postdocs / 
mid-career-onderzoekers). Verder heractiveren we het Meertens 
Panel door met enige frequentie taalkundige en etnologische 
vragenlijsten af te nemen.

http://www.meertens.knaw.nl
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Het KITLV verricht onderzoek 
naar Zuidoost-Azië, de 
Cariben en de (post)koloniale 
geschiedenis van Nederland
 
Directeur: Gert Oostindie

Website:www.kitlv.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 2
Professionele en populariserende 
publicaties: 1
Dissertaties: 0

Personeel 
Totale formatie (fte): 28,6
Vast dienstverband (fte): 15,1
Wetenschappelijk personeel (fte): 
20,0
Fellows / gastonderzoekers: 10
Promovendi (fte): 1,8
Hoogleraren: 7 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 3.144 
Tweede geldstroom (%): 29%
Derde geldstroom (%): 14%

Prijzen en subsidies
• NWO: Caribisch onderzoekspro-

gramma Island(er)s at the helm 
– aanvrager Francio Guadeloupe, 
co-applicant Corinne Hofman.

• KNAW Onderzoekfonds: 
Governance of Climate Change – 
i.s.m. NIOO en NIAS, David Kloos.

• Meerdere financiers: biografie 
H. Djajadiningrat – Marieke 
Bloembergen en Tom van de 
Berge. Berenschot

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Het KITLV (opgericht in 1851) verricht onderzoek naar Zuidoost-Azië 
en de Cariben vanuit een interdisciplinair en comparatief perspectief. 
Onze onderzoekers, die gebruik kunnen maken van de wereldberoemde 
KITLV-collectie op de campus van de Universiteit Leiden, verkennen de 
(dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en postkoloniale periode. Ze 
formuleren hun onderzoeksagenda zowel empirisch als theoretisch en 
leveren daarmee bijdragen aan debatten over thema’s als globalisering 
en postkoloniaal Europa. Het KITLV werkt (inter)nationaal samen met de 
academische gemeenschap, overheidsorganisaties en niet-gouvernemen-
tele organisaties, de media en een breder publiek van geïnteresseerden.

Programma 
Het onderzoek van het KITLV richt zich voornamelijk op de koloniale 
periode, de contemporaine geschiedenis en hedendaagse ontwikkelingen. 
Ook de doorwerking van het koloniale verleden in postkoloniaal Nederland 
behoort tot het programma. Het KITLV heeft drie onderzoeksclusters: 
State, violence and citizenship, Mobility and belonging, en Governance of 
climate change. Het KITLV beoogt een internationale hub en magneet te 
zijn. Het doet dat behalve door onderzoek ook door de uitgave van weten-
schappelijk toonaangevende tijdschriften en het fellows-programma.

Terugblik en vooruitblik
Voor het KITLV betekende de coronacrisis een gevoelige slag. Onderzoek 
in Indonesië en de Cariben was vanaf maart 2020 niet meer mogelijk. Het 
fellows-programma moest worden opgeschort en eigen workshops en 
seminars konden alleen nog digitaal plaatsvinden. Er is veel geïnvesteerd 
in het niettemin goed onderhouden van de internationale banden en ook in 
de interne dynamiek van het instituut.

Een greep uit de positieve ontwikkelingen:
• Afronding en presentatie (drie boeken) van de uitkomsten van het 

onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam.
• Start van het cluster Governance of climate change, samen met WUR, 

NIOO en NIAS.
• Benoeming Ward Berenschot tot bijzonder hoogleraar Comparative 

political anthropology of South and Southeast Asia aan de Universiteit 
van Amsterdam.

• De eerste twee promoties uit de eerste ronde van het PhD-programma 
dat de KNAW met de Universiteit Leiden heeft. 

• Start Atelier KITLV, een initiatief met onder meer Framer Framed 
gericht op samenwerking en productieve wisselwerking tussen KITLV, 
kunst en journalistiek.

 
Voor 2021 zijn de belangrijkste doelen:
• Start van het Caribische onderzoeksprogramma Island(er)s at the helm.
• Voltooiing van het onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheids-

oorlog (KITLV, NIMH, NIOD).
• Doorontwikkeling van de onderzoekslijn Postkoloniaal Nederland.
• Directiewisseling, bezinning op formulering en uitwerking missie mede 

met het oog op strategische samenwerking. 

http://www.kitlv.nl
http://libraries.leiden.edu/news/kitlv-to-ubl.html
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Begrijpen hoe circuits van 
zenuwcellen ons in staat 
stellen de wereld te zien en 
erop te reageren

Directeur: Pieter Roelfsema

Website:  
www.herseninstituut.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 190
Professionele en populariserende 
publicaties: 0
Dissertaties: 8

Personeel 
Totale formatie (fte): 147,1
Vast dienstverband (fte): 65,0
Wetenschappelijk personeel (fte): 
79,6
Fellows / gastonderzoekers: 39
Promovendi (fte): 36,9
Hoogleraren: 12 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 16.306 
Tweede geldstroom (%): 10%
Derde geldstroom (%): 15%

Prijzen en subsidies
• Start2Cure: Joost Verhaagen & 

Inge Huitinga. 
• EU NeuraViper: Pieter Roelfsema.
• ZonMw Remove: Eus van 

Someren.
• NWO Open competitie: Pieter 

Roelfsema & Christiaan Levelt
• ZonMw Beter slapend de behan-

deling in: Eus van Someren. 

Nederlands Herseninstituut 
Het Nederlands Herseninstituut verricht fundamenteel onderzoek 
naar het functioneren van de hersenen. Deze kennis zal op de lange 
termijn leiden tot nieuwe behandelingen van hersenaandoeningen. Het 
instituut heeft langlopende onderzoekslijnen, levert toponderzoekers 
af en produceert fundamentele en toepasbare kennis over hoe her-
sencircuits cognitie mogelijk maken. Daarnaast zijn de Hersenbank, 
de primatenunit en het Slaapregister (inter)nationale faciliteiten voor 
het verrichten van onderzoek van menselijk hersenweefsel, cognitieve 
functies en slaappatronen. Kortom, het Nederlands Herseninstituut 
overbrugt de kloof tussen het cellulaire en het gedragsniveau.

Programma
Het instituut heeft zich ontwikkeld tot een mondiaal competitief cen-
trum voor onderzoek dat gericht is op het begrijpen van hersencir-
cuits. Enerzijds proberen we de werking daarvan te begrijpen vanuit 
moleculaire en celfysiologische beginselen. Anderzijds proberen we 
te verklaren hoe deze circuits cognitieve hersenfuncties mogelijk 
maken. Door te focussen op de werking van de centrale circuits in het 
gezonde brein is het relatief eenvoudig om een brug te slaan naar het 
zieke brein.

Terugblik en vooruitblik
In 2020 publiceerde het instituut een groot aantal artikelen. Veel van 
de high-impact papers zijn van direct maatschappelijk belang, bijvoor-
beeld in de gezondheidszorg. De groep van Kole publiceerde een paper 
in Cell over hoe actiepotentialen zich verplaatsen in zenuwuitlopers 
met myeline. De groep van Roelfsema publiceerde een artikel in Science 
over hoe elektrische stimulatie van de visuele hersenschors kan 
worden gebruikt als prosthese voor blinden.

In 2020 startte de nieuwe onderzoeksgroep onder leiding van Evgenia 
Salta. Deze groep publiceerde in samenwerking met de groep van 
Huitinga een artikel in Cell over hoe amyloïde plaques de omgeving 
beïnvloeden tijdens de ziekte van Alzheimer. Huitinga haalde in 
samenwerking met Verhaagen een subsidie binnen van Start2Cure van 
2 miljoen euro op gebied van de ziekte MS.

Het instituut is penvoerder van NeuroTech-NL, een consortium 
binnen de topsectoren Life Science en Health en HTSM dat nauw 
samenwerkt met industriële partners. Binnen de NWA levert het 
instituut een belangrijke bijdrage aan de route NeuroLabNL en aan de 
routes Gezondheidzorg, Regeneratieve Geneeskunde en Personalized 
Medicine.

Het instituut werkt langdurig samen met industriële partners. 
Daardoor vinden technische innovaties voor neurowetenschappelijk 
onderzoek hun weg naar de markt. Een belangrijke faciliteit met 
nationale en internationale uitstraling is de Nederlandse Hersenbank, 
die nog steeds groeit. 

http://www.herseninstituut.knaw.nl
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Vrijhaven voor een 
interdisciplinaire groep 
internationale onderzoekers 
die zich wijden aan door 
nieuwsgierigheid gedreven en 
onafhankelijk onderzoek
 
Directeur: Jan Willem Duyvendak

Website: www.nias.knaw.nl

Quick facts 2020

Personeel
Totale formatie: 6,6 fte
Vast dienstverband: 5,0 fte
Fellows: 62

Financieel
Gerealiseerde baten: 2,6 M€
Tweede geldstroom: 0 %
Derde geldstroom: 0 %

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities 
and Social Sciences
NIAS is een vrijhaven waar wetenschappers, schrijvers, journalisten en 
kunstenaars hun eigen interesses en nieuwsgierigheid kunnen volgen, 
hun kennis kunnen vergroten én delen met anderen (binnen en buiten 
NIAS) en zo onderdeel worden van een gemeenschap van vrijdenkers.

In 2020 verbleven ruim zestig fellows afkomstig uit vijftien landen 
en samen zeventien academische disciplines vertegenwoordigend bij 
NIAS. Tezamen met schrijvers, kunstenaars en journalisten vormden zij 
een hoogst interdisciplinaire en internationale gemeenschap waaruit 
nieuwe samenwerkingsverbanden voortkwamen.

Programma
NIAS zet zich in om een brede groep wetenschappers aan zich te 
binden, de publieke rol van onderzoek te versterken, bewuster brug-
gen te slaan tussen wetenschap en kunst en een diverse, inclusieve 
werkomgeving te creëren.

Terugblik en vooruitblik
Ondanks de uitdagingen en problemen die zich in 2020 voordeden 
vanwege de coronapandemie heeft NIAS zich weten te herpakken en de 
kwaliteit van dienstverlening kunnen behouden. Hoewel zij de fysieke 
nabijheid van andere fellows en stafleden misten, gaf het overgrote 
deel van de fellows aan zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van 
dienstverlening en de uitdagende academische omgeving die  
gecreëerd werd – al was die overwegend online. Om dit te bewerkstel-
ligen was een grote mate van flexibiliteit, inzet en betrokkenheid van 
alle stafleden nodig.

Belangrijkste doelen voor 2021 c.q. nieuwe ontwikkelingen:
1. Het delen van het werk en de kennis met een breed, geïnteresseerd 

publiek en het positioneren van NIAS als een vrijhaven voor 
onderzoek dat bijdraagt aan en relevant is voor het (inter)nationale 
publieke debat.

2. Het aantrekken van meer diverse fellows, op basis van gender, fase 
in carrière en discipline, met tevens meer fellows uit onderverte-
genwoordigde regio’s.

3. Het bieden van cultureel-sensitieve dienstverlening van hoge 
kwaliteit, gericht op het ondersteunen van een diverse, internatio-
nale, interdisciplinaire groep fellows, en het creëren van een veilige, 
inclusieve werkomgeving voor fellows en stafleden.

Naast deze ambities wordt 2021 vooral ook een feestelijk jaar 
aangezien het instituut zijn 50-jarige bestaan viert. Deze aanleiding 
zal worden aangegrepen om oude relaties te bestendigen en nieuwe 
netwerken aan te boren, om te reflecteren op de ontwikkeling van NIAS 
door de afgelopen vijf decennia heen, om partners en alumni in het 
licht te zetten en om een nieuw onderzoeksveld (Studies of Belonging) 
op de kaart te zetten.

http://www.nias.knaw.nl
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Fundamenteel onderzoek 
naar en bijdragen aan de 
maatschappelijke discussie 
over de belangrijke 
bevolkingsvraagstukken

Directeur: Helga de Valk

Website: www.nidi.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 71
Professionele en populariserende 
publicaties: 56
Dissertaties: 5

Personeel 
Totale formatie (fte): 53,1
Vast dienstverband (fte): 21,9
Wetenschappelijk personeel (fte): 
41,3
Fellows / gastonderzoekers: 8
Promovendi (fte): 16,4
Hoogleraren: 7 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 4.561 
Tweede geldstroom (%): 6%
Derde geldstroom (%): 27%

Persoonsgebonden subsidies
• ERC Advanced grant: Kalmijn
• Vici: Janssen

Overige prijzen en subsidies
• Min. SZW: Verkenning Bevolking 

2050 fase 2 – Beer, Wissen
• KNAW-GAK award: Van der Zwan
• H2020: Youthlife – Liefbroer
• Netspar: Pension monitor 

–Henkens
• H2020: Coordinate – Gauthier
• Instituut GAK: 

Leeftijdsgerelateerde sociale 
normen in vergrijzende arbeids-
markt – Henkens

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
Het NIDI verricht hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken en informeert beleidsmakers en samenleving 
over onderzoeksresultaten op het gebied van demografie. Het onderzoek 
wordt geïnspireerd door maatschappelijke vraagstukken en weten-
schappelijke nieuwsgierigheid. Kenmerkend voor het onderzoek is de 
interdisciplinaire aanpak, de internationale oriëntatie, en de integratie 
van fundamenteel en toegepast onderzoek. Het NIDI vervult een centrale 
rol in het landschap van onderzoekers op het gebied van demografie, 
waarbij onderzoekers uit diverse disciplines met elkaar samenwerken. 
Door de concentratie van onderzoekers in één instituut is het NIDI een 
van de belangrijkste demografische onderzoekscentra van Europa.

Programma
Het NIDI stelt zich ten doel excellent wetenschappelijk onderzoek op het 
brede terrein van de demografie uit te voeren. In 2020 betekende dat er 
succesvol nieuwe extern gefinancierde projecten werden verworven en 
gestart, zoals een Vici-onderzoek naar sociale ongelijkheid en levensver-
wachting. Daarnaast stelt het NIDI zich ten doel beleid en maatschappij 
te informeren over bevolkingsvraagstukken. Binnen dit kader valt de 
door het NIDI gecoördineerde Verkenning Bevolking 2050 (vraag van de 
Tweede Kamer, verzoek van ministerie van SZW). De publicatie van de 
tweede deelstudie ontving grote belangstelling in de geschreven pers, op 
tv en radio en in de sociale media. 

Terugblik en vooruitblik
Het NIDI was in 2020 opnieuw succesvol in het verwerven van externe 
onderzoeksprojecten. Deze financiering werd verworven via diverse 
kanalen, zowel persoonlijke beurzen als via (inter)nationale samenwer-
king. Hiermee bleef de projectenportefeuille op onveranderd hoog niveau. 
Het resulteerde er ook in dat er een ongekende toename van de staf werd 
gerealiseerd. Ook in tijden van de coronapandemie bleek het NIDI suc-
cesvol in het aanwerven van jonge onderzoekers en senior-onderzoekers 
voor het grote aantal vacatures. Ook bleef het NIDI een aantrekkelijke 
plek voor gastonderzoekers en stagiairs.

In 2020 vierde het NIDI haar vijftigjarig bestaan, een mijlpaal voor het 
instituut en het demografisch onderzoek in Nederland en Europa. Het 
feestjaar werd afgetrapt met een nieuwe website en een vernieuwd logo. 
Door de coronapandemie konden andere geplande feestelijke activiteiten 
geen doorgang vinden. In het najaar nam Leo van Wissen na tien jaar 
directeurschap afscheid. Hij werd opgevolgd door Helga de Valk. Bij deze 
gelegenheid werd ook het eerste exemplaar overhandigd van het jubile-
umboek 50 Cross Sections of Population Research. 

Voor het nieuwe jaar wordt ingezet op het verder verstevigen van de 
relaties met de KNAW en de RUG in brede zin. Binnen het NIDI zal er 
ingezet blijven worden op cohesie en kruisbestuiving in tijden van corona. 
Ook begin 2021 is het NIDI er al in geslaagd om gerenommeerde onder-
zoekers en early-career-onderzoekers aan te werven. Tot slot komen 
er korte videoportretten van jonge onderzoekers, gerelateerd aan het 
jubileumboek. 

http://www.nidi.knaw.nl
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Nationaal en internationaal 
toonaangevend in de studie 
van oorlog en massaal geweld

Directeur: Frank van Vree

Website: www.niod.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 36
Professionele en populariserende 
publicaties: 64
Dissertaties: 0

Personeel 
Totale formatie (fte): 68,1
Vast dienstverband (fte): 48,1
Wetenschappelijk personeel (fte): 
31,0
Fellows / gastonderzoekers: 9
Promovendi (fte): 5,5
Hoogleraren: 8  

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 8.448 
Tweede geldstroom (%): 1%
Derde geldstroom (%): 33%

Prijzen en subsidies
• Horizon 2020: EHRI 3 – R. Speck, 

K. Berkhoff
• Gemeente Amsterdam: 

Bestuurlijk Amsterdam 
tijdens WO II – H. Piersma, J. 
Kemperman

• NWA: Pressing Matter – breed 
consortium

• VNG: VNG in WO II – H. Piersma, 
P. Romijn

• Mondriaan Fonds: Oorlog uit de 
eerste hand – M. de Lange.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 
Het NIOD is in 1945 opgericht als documentatie- en onderzoekscentrum 
voor de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot 
een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair 
onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld 
en genociden, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op 
langere termijn. Tegelijk is het instituut collectiebeheerder en vervult het 
een markante publieke functie op verschillende domeinen, zoals publieks-
diensten en wetenschappelijk onderwijs. Het NIOD speelt een sleutelrol in 
nationale en internationale digitale infrastructuren.

Programma
Het onderzoek van het NIOD beweegt zich langs twee programmatisch 
overkoepelende domeinen: War & Society en Comparative Genocide 
Studies. Als onderzoeksinstituut met een belangrijke collectiehoudende 
functie ambieert het NIOD tegelijkertijd een expertisecentrum te zijn voor 
een waaier aan doelgroepen. Belangrijke lopende onderzoeksthema’s zijn 
onder andere: Nederland in WO II, Ontrechting, Roof en Rechtsherstel, 
Oorlog, genocide en massageweld, Transitional Justice en de dekolonisatie 
van Indonesië. 

Terugblik en vooruitblik
Ondanks het feit dat vele activiteiten – waaronder twee conferenties ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het NIOD – als gevolg van de 
covid-19 moesten worden afgeblazen, is er in 2020 veel bereikt, zowel 
inhoudelijk als financieel en organisatorisch.
 Ten eerste is er een groot aantal nieuwe, interessante projecten verworven. 
Voorts is er een internationaal fellowshipprogramma ontwikkeld en een 
nieuwe strategische onderzoeksagenda 2021-2025 vastgesteld. Daarnaast 
heeft de afdeling Collecties & Diensten een reorganisatie doorgemaakt en is 
een begin gemaakt met de innovatie van de digitale infrastructuur.
Op het vlak van financiën en personeel is de situatie gunstig. Het aantal 
onderzoekers is de laatste jaren bijna 50% hoger dan daarvoor. Het aantal 
promovendi is zelfs nog sterker gestegen. Acht NIOD-hoogleraren en drie 
senioronderzoekers begeleiden inmiddels 35 promovendi, waarvan er 14 
door het NIOD zelf worden gefinancierd. Ten slotte is het functiehuis van 
het NIOD opnieuw vormgegeven, met daarbij een meerjarig personeelsplan. 
Ook is het personeelsbeleid op orde gebracht.

Belangrijkste doelen voor 2021:
• Verdere versterking levensvatbaarheid (viability) van zowel onderzoek 

als collecties.
• Bevordering open science en diversiteit. 
• Uitbouw internationaal fellowship- en PhD-programma. 
• Versterking productieve samenwerkingen, nationaal en internationaal, 

door gemeenschappelijke projecten, ook binnen de KNAW zelf.
• Verhoging van impact, in zowel de wetenschap als de samenleving, 

nationaal en internationaal.
• Duurzame opslag en innovatie dienstverlening en informatievoorziening 

collecties.

http://www.niod.knaw.nl
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Instituut voor fundamenteel 
en strategisch ecologisch 
onderzoek

Directeur: Geert de Snoo

Website:www.nioo.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 216
Professionele en populariserende 
publicaties: 57
Dissertaties: 7

Personeel 
Totale formatie (fte): 143,8
Vast dienstverband (fte): 74,3
Wetenschappelijk personeel (fte): 
80,6
Fellows / gastonderzoekers: 64
Promovendi (fte): 33,6
Hoogleraren: 11 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 16.873 
Tweede geldstroom (%): 13%
Derde geldstroom (%): 13%

Persoonsgebonden subsidies 
• Veni: Kyle Mason Jones

Overige prijzen en subsidies
• Nationale Postcodeloterij: Onder 

het Maaiveld – Gerard Korthals, 
Wim van der Putten en Froukje 
Rienks 

• NWO GROOT: Endosphere 
Microbiome – Jos Raaijmakers

• NWO NWA: Living lab B7 – Wolf 
Mooij

• NWO NWA: BioCLOCK – Kamiel 
Spoelstra

• NWO TTW: DIGS - Lisette 
Senerpont-Domis 

NIOO Nederlands Instituut voor Ecologie
Het Nederlands Instituut voor Ecologie verricht toonaangevend 
fundamenteel en strategisch onderzoek in ecosystemen op het land en 
in het water. Het NIOO onderscheidt zich door de multidisciplinaire en 
langetermijnbenadering en door de unieke infrastructuur voor integraal 
ecologisch onderzoek. Het NIOO vormt een belangrijke verbinding voor de 
nationale ecologie, zowel tussen kennisinstellingen als tussen wetenschap 
en maatschappij.

Programma
Het NIOO genereert fundamentele kennis over de ecologie en het func-
tioneren van natuurlijke systemen, met als doel innovatieve manieren 
te vinden om de biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid 
van zowel natuurlijke als aangelegde ecosystemen voor de toekomst te 
versterken.

Terugblik en vooruitblik
In 2020 heeft het NIOO, in samenspraak met haar omgeving, gewerkt aan 
het uitzetten van de koers voor de komende jaren. Inzet daarbij is om haar 
rol als aanjager en verbinder van de ecologische discipline te versterken en 
in grotere mate bij te dragen aan het toegankelijk maken van ecologische 
verzamelingen en infrastructuur. Hiervoor is een groot aantal bezoeken 
gebracht aan academische partners en stakeholders, zoals de KNAW-
instituten binnen de levenswetenschappen, kennisinstellingen op het 
gebied van ecologie, Nederlandse universiteiten met een biologieafdeling, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

Tastbaar resultaat is de oprichting van het Centre of Excellence for 
Netherlands Biodiversity Research (juli 2020). Met het Centre of Excellence 
zetten NIOO, NIOZ, Naturalis en het Westerdijk Instituut in op het verster-
ken van de samenwerking binnen het domein Biodiversiteit en Ecologie. 
Het initiatief is positief ontvangen door verschillende ministeries en 
kennisinstellingen. 

De relaties met universiteiten zijn versterkt met de benoeming van 
Liesbeth Bakker als buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology 
(Wageningen University) en Eiko Kuramae als bijzonder hoogleraar 
Microbial Community Ecology & Environmental Genomics (Universiteit 
Utrecht). Tevens is de eerste lector benoemd: Jetske de Boer, op het gebied 
van Insecten en Maatschappij (Aeres Hogeschool Wageningen). Tot slot 
heeft het NIOO haar fellowbeleid vernieuwd.
 
In de komende periode wordt ingezet op:
• Het verder vormgeven van het Centre of Excellence for Netherlands 

Biodiversity Research. 
• Het samen met het onderzoeksveld actief in kaart brengen en ontsluiten 

van de ecologische wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur. 
• Het versterken van de eigen onderzoeksactiviteiten.
• Het vernieuwen van de website van het NIOO.

http://www.nioo.knaw.nl
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Spinoza Centre for 
Neuroimaging maakt 
innovatief en geavanceerd 
hersenonderzoek mogelijk

Directeur: Serge Dumoulin

Website: www.spinozacentre.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 25
Professionele en populariserende 
publicaties: 0
Dissertaties: 0

Personeel 
Totale formatie (fte): 18,2
Vast dienstverband (fte): 2,9
Wetenschappelijk personeel (fte): 
15,0
Fellows / gastonderzoekers: 396
Promovendi (fte): 8,9
Hoogleraren: 1 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 2.851 
Tweede geldstroom (%): 15%
Derde geldstroom (%): 10%

Prijzen en subsidies
• Fonds KNAW-Instituten: Jeroen 

Siero, Tomas Knapen, Wietske 
van der Zwaag, Serge Dumoulin

Spinoza Centre for Neuroimaging 
Het Spinoza Centre for Neuroimaging is in 2008 opge-
richt als instituut voor innovatief en geavanceerd her-
senonderzoek. Het is een samenwerkingsverband van 
de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit 
Amsterdam, het Nederlands Herseninstituut en 
Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc). Het instituut 
bevat een toegankelijke onderzoeksinfrastructuur voor 
ultrahoogveld MRI-onderzoek. Het onderzoek slaat een 
unieke brug tussen microscopisch en macroscopische 
onderzoek naar de menselijke hersenen. Daarnaast is 
het Spinoza Centre een incubator voor het bedrijfsle-
ven.

Programma
Het Spinoza Centre for Neuroimaging heeft als faciliteit, 
onder- zoekscentrum en research-hub een duidelijke 
meerwaarde voor de participerende instituten. Door de 
combinatie van cognitieve, neurowetenschappelijke en 
klinische wetenschappen is het centrum uniek in het 
Nederlandse onderzoekslandschap.

Terugblik en vooruitblik
Tot en met 2020 is ruim 3 miljoen euro aan onder-
zoeksfondsen binnengehaald. De onderzoeksinzet van 
Spinoza is hiermee flink uitgebreid.

De gebruikers van het centrum blijven toenemen. Er 
zijn momenteel zo’n 396 gebruikers en er lopen meer 
dan 100 onderzoeksprojecten. Echter door de corona-
maatregelen is er in 2020 minder gebruikgemaakt van 
de faciliteiten.

De faciliteiten worden niet alleen gebruikt door de 
Amsterdamse partners. Ook andere Nederlandse 
academische instellingen (zoals Universiteit Utrecht en 
UMC Groningen), buitenlandse academische instellin-
gen (U Leuven, België, UC Louvain, België; University de 
Trieste, Italië; University de Lausanne, Zwitserland) en 
bedrijven (Philips) gebruiken onze faciliteiten.

In 2021 zal naar verwachting weer meer gebruik-
gemaakt worden van de faciliteiten dan in het jaar 
ervoor. Daarnaast worden in 2021 worden de laatste 
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe samenwer-
kingsperiode.

http://www.spinozacentre.nl
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Het Westerdijk Instituut richt 
zich op het conserveren, 
uitbreiden en bestuderen van de 
schimmelcollectie van de biobank 
van het instituut

Directeur: Pedro Crous

Website: www.wi.knaw.nl

Quick facts 2020

Onderzoek 
Wetenschappelijke publicaties: 115
Professionele en populariserende publica-
ties: 5
Dissertaties: 2

Personeel 
Totale formatie (fte): 52,9
Vast dienstverband (fte): 33,0
Wetenschappelijk personeel (fte): 26,8
Fellows / gastonderzoekers: 40
Promovendi (fte): 7,0
Hoogleraren: 3 

Financieel 
Gerealiseerde baten (M€): 6.636 
Tweede geldstroom (%): 5%
Derde geldstroom (%): 20%

Prijzen en subsidies
• Zeven onderzoekers in de 2020 Highly 

Cited Researchers zoals vastgesteld 
door Web of Science Group, Clarivate 
Analytics: Crous, Boekhout, Hagen, 
Houbraken, Groenewald, Lombard, 
Samson

• Directeur Pedro Crous werd lid van de 
KHMW, de Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen

• Groepsleider Ferry Hagen werd ESCMID 
Fellow

• PhD Ronnie Lubbers won een Poster 
Prize of het ECFG15 Asperfest sympo-
sium

Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Het Westerdijk Instituut beheert een wereldvermaarde 
biobank van levende schimmels, gisten en bacteriën. Het 
instituut is een expertisecentrum voor mycologie en doet 
onderzoek naar de evolutiebiologie, taxonomie, biodiversiteit 
en gebruik van schimmels en gisten. Het instituut gebruikt 
hiervoor een breed scala aan moleculair biologische, 
genetische, biochemische en microscopische methoden. 
Het instituut genereert en deelt wetenschappelijke kennis 
en beantwoordt maatschappelijk relevante vragen samen 
met andere kennisinstellingen, maatschappelijke partners 
en industrie. Het Westerdijk Instituut participeert in ver-
schillende onderzoeksectoren: van levenswetenschappen en 
agrarisch tot biotechnologisch en chemisch. De biobank is 
uniek in de wereld. Het instituut speelt een (inter)nationale 
rol als aanbieder van deze infrastructuur.

Programma
Het Westerdijk Instituut bestudeert biodiversiteit in het hele 
spectrum van het schimmelrijk en focust zijn onderzoek op 
drie thema’s: landbouw, gezondheid en industrie. Het sluit 
hiermee goed aan bij thema’s van de NWA. De biobank bevat 
wereldwijd de grootste, levende catalogus van schimmels, 
gisten en bacteriën. De biobank omvat ook DNA-barcodes, 
DNA-genoomsequenties en andere relevante gegevens 
over de desbetreffende schimmels. Naast wetenschappelijk 
onderzoek aan en het onderhouden van de collectie geeft het 
Westerdijk Instituut drie internationale tijdschriften en drie 
mycologische naslagwerken uit en organiseert het jaarlijks 
mycologische cursussen en (inter)nationale symposia.

Terugblik en vooruitblik
2020 was een vruchtbaar jaar. Er waren onder andere twee 
dissertaties en het instituut kreeg het stempel ‘ESCMID 
Collaborative Center’. Dat stempel zal verder bijdragen aan 
internationale training en samenwerkingen, vooral met 
medisch mycologen. 

Het Westerdijk Instituut heeft in 2020 de krachten gebun-
deld met andere instellingen om het verlies aan biodiversiteit 
in Nederland tegen te gaan. Samen met Naturalis, NIOO en 
NIOZ is het Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity 
Research opgericht. Het centrum vormt de kern voor nauwe 
samenwerking met de universiteiten en kennisinstellingen 
van Nederland. Zo ontstaat een knooppunt aan kennis over 
biodiversiteit die voor elke wetenschapper beschikbaar is. 
De samenwerking bouwt verder op NWO’s recente investe-
ringen in het ARISE-project. Dat project is onderdeel van de 
nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. 

http:// www.wi.knaw.nl


68 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

3.6 Netwerken en onderzoeksinfrastructuren (ambitie 6) 

Ambitie 6: bijdragen aan versterking van (inter)nationale 
netwerken en onderzoeksinfrastructuren

In 2020:
• Fungeert de KNAW als katalysator voor nieuwe netwerken en infrastructuren. 
• Vervullen de KNAW-instituten een rol als hoeder van (inter)nationale infra-

-structuren. 
• Heeft de KNAW bijgedragen aan de ontwikkeling en benutting van nationale 

(NWO) en internationale (ESFRI) onderzoeksinfrastructuur. 
• Ondersteunt de KNAW haar onderzoekers optimaal bij subsidieaanvragen uit 

Europese bronnen. 
• Stoelt de wetenschappelijke samenwerking met China en Indonesië op kennis 

en activiteiten van KNAW-instituten, waar mogelijk aanhakend bij EU-beleid.  

Netwerken en infrastructuren zijn van wezenlijk belang voor de voortgang van 
wetenschappelijk onderzoek. De KNAW ziet voor zichzelf een rol als broedplaats 
en katalysator. Hieronder volgt een overzicht van enkele ontwikkelingen in 2020. 
Andere ontwikkelingen zijn te lezen op de voorgaande instituutspagina’s.

3.6.1 Knowledge Transfer Office
Het Knowledge Transfer Office van de KNAW faciliteert de nationale onderzoekin-
stituten van de KNAW bij het vergroten van impact. Daarbij ligt de focus niet op het 
realiseren van inkomsten maar op impact in de brede zin. Dat gaat van specifiek 
taalgebruik in de ouderenzorg tot het rendabeler maken van serviceafdelingen 
rondom bepaalde collecties. Bij mogelijke inkomsten streeft de KNAW naar een fair 
deal voor alle betrokkenen zonder daarbij uit te gaan van winstmaximalisatie. Het 
Knowledge Transfer Office heeft een faciliterende houding richting de instituten. 
Het office helpt bij het bouwen van business cases, bij het beschermen van waarde-
volle kennis en bij het creëren van een ecosysteem met maatschappelijke partijen 
inclusief vroegefase-investeerders. Om de beste wetenschappers te koppelen aan 
de beste ondersteuning beschikt het office over een flexibele schil van experts die 
meehelpen om impact te realiseren op bepaalde thema’s.

Een onderdeel van het Knowledge Transfer Office is het Grant Office. Dit Grant 
Office adviseert wetenschappers over de meest passende subsidies voor de fase van 
hun carrière. Ook helpt de Grant Office bij het verbeteren van subsidieaanvragen. 
Daarnaast organiseert het Grant Office veel workshops in het kader van talentont-
wikkeling. 

Het jaar 2020 stond voor het Knowledge Transfer Office door de coronacrisis in het 
teken van het omzetten van fysieke naar online ondersteuning en organisatie van 
trainingen, naast het verder uitbouwen en optimaliseren van de dienstverlening. 
Daarnaast is er specifieke aandacht geweest voor onderzoekers die door de corona-
crisis in de problemen kwamen met de onderzoeksbeurzen en lopende projecten. 
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Spin-offs
Het Knowledge Transfer Office biedt doorlopend ondersteuning bij het opstellen en 
gebruik van material transfer en adviseert over omgang met non-disclosure over-
eenkomsten. Ook worden overeenkomsten opgesteld voor gebruik van kennis door 
derden en voor plannen van aanpak voor betaalde dienstverlening. Een voorbeeld 
van een spin-off is het bedrijf Single cell discoveries. Deze spin-off van het Hubrecht 
Instituut was een van de Falling Walls Finalists 2020. Falling Walls is een platform 
voor jonge wetenschappelijke vernieuwers.

Relatiebeheer met contractpartners 
Het Knowledge Transfer Office onderhoudt de contacten met en bewaakt de 
verplichtingen van spin-offs van de KNAW. Voorbeelden zijn het voldoen aan de 
licentieverplichtingen en de financiële afhandeling van de licentiegelden. In het 
kader van contractbeheer heeft het office ook de oprichting van een Hubrecht 
Octrooi Fonds begeleid.

Versterken van het netwerk voor kennisbenutting
Het Knowledge Transfer office is het aanspreekpunt voor het Ministerie van 
Economische Zaken voor de maatschappelijke thema’s Gezondheid, Landbouw, 
Voedsel en Water en gezamenlijk met het Hubrecht Instituut voor TKI Click-NL 
en de Amsterdam Economic Board. Verder onderhoudt het office contacten met 
Neth-ER, de vereniging voor het Nederlandse kennisveld in Brussel. Via deelname 
aan de klankbordgroep van de RVO levert de KNAW een bijdrage aan de totstand-
koming van het nieuwe Europese kaderprogramma Horizon Europe dat gaat lopen 
vanaf 2021. Tot slot werkt de KNAW veel samen met Knowledge Transfer Offices 
van andere kennisinstellingen, met name met IXA in Amsterdam en met Utrecht 
Holdings voor het Hubrecht Instituut. Dit versnelt de leercurve van de KNAW en 
behoedt het office voor de valkuilen die meer ervaren organisaties al eerder hebben 
zien aankomen.

PPS-consortia
Door onderzoekers van de KNAW wordt deelgenomen aan grote publiek-private 
samenwerkingen. Het Knowledge Transfer Office vervult hierin een verbindende 
en aanjagende rol. Dit betreft met name consortia in het domein van de levenswe-
tenschappen zoals Oncode, One Health, DCVA en meer recentelijk de opkomst van 
NeuroTechNL. De verbinding met de Dutch Cardio Vasculair Alliance kan van grote 
meerwaarde zijn voor de KNAW-onderzoekers die meer impact willen realiseren met 
hun excellente fundamentele kennis. Deze verbinding is in maart 2020 bestendigd 
met de ondertekening van de Alliance agreement. Het office heeft het Westerdijk 
instituut begeleid in een samenwerking met de Universiteit Utrecht en een toonaan-
gevende Nederlandse multinational op het gebied van voeding en gezondheid. Het 
Westerdijk heeft daarmee een eerste grote deal gesloten op basis van de schimmelcol-
lectie. Ook is het Huygens ING begeleid in de consortium agreement voor Odeuropa. 
Dat is een onderzoeksproject voor de ontwikkeling van sensory-mining-technieken om 
historisch geurerfgoed te ontdekken en weer ‘ten neuze’ te brengen.

Daarnaast is er in 2020 vanuit het Grant Office geadviseerd om via subsidies 
publiek-private samenwerkingen tot stand te brengen. Zo heeft het Grant Office 
het Herseninstituut geadviseerd bij aanvraag voor een ERC Proof of Concept. De 
aanvraag is later gehonoreerd. Binnen het project van het Herseninstituut wordt 
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samengewerkt met verschillende bedrijven die de uitkomsten zullen gaan inzetten 
om behandelingen van slapeloosheid te verbeteren.
Een ander project dat door het office werd ondersteund, was het STRIP-consortium 
(Systematisch Testen met Robotica & Innovatie bij Pandemieën). Dit consortium 
bestaat uit toonaangevende Nederlandse organisaties op het gebied van medische 
biotechnologie, laboratoriumanalyse en automatisering. Het consortium, waar het 
Hubrecht Instituut deel van uitmaakt, presenteert een visie op innovatieve robotica 
voor grootschalige monitoring en beteugeling van pandemieën. 

Administratie
Het Knowledge Transfer Office beheert en verzorgt de administratieve rol voor de 
KNAW zodat onderzoekers subsidies kunnen aanvragen bij bijvoorbeeld de EU en 
in de VS. Het office is onder meer de Legal Entity Authorised Representative (LEAR) 
bij de EU. Daardoor beschikt het office over een grote dataset van ingediende 
voorstellen bij de Europese Commissie. In 2020 werd een analyse gemaakt van deze 
dataset. We brachten bijvoorbeeld de slagingspercentages per EU-subsidieregeling 
voor alle instituten in kaart en deelden de analyse met de instituten. Met de 
gegevens kan de strategie worden verbeterd richting het nieuwe grote Europese 
onderzoeksprogramma Horizon Europe.

Verder heeft het office, via een subsidie van de Europese Commissie, een analyse 
laten maken van het (historische) KNAW-patentportfolio. Die analyse helpt bij 
de prioritering van activiteiten en zorgt ervoor dat we wetenschappers proactief 
kunnen benaderen.

Ondersteuning en advies bij het opstellen en indienen van 
subsidieaanvragen
Het Knowledge Transfer Office heeft het afgelopen jaar meer dan 120 ondersteu-
ningsverzoeken afgehandeld van ongeveer vijftig onderzoekers. Het gaat hierbij om 
het reviewen van aanvragen, het identificeren van passende subsidiemogelijkheden, 
het adviseren over ontwikkelingen in het subsidielandschap en het strategisch 
meedenken over financieringsmogelijkheden om onderzoeksambities te realiseren. 
Ongeveer 30% van de ondersteuningsverzoeken gaat over het hands-on verbeteren 
van subsidieaanvragen. De overige verzoeken gaan veelal om het strategisch 
meedenken. 

Versterken netwerk rondom subsidieadvies
Het Grant Office participeert in verschillende overlegorganen. Bijvoorbeeld in het 
VSNU Liaison NL/EU overleg en in de Horizon Europe klankbordgroep (RVO). 
Centrale thema’s bij deze overleggen die van belang zijn voor de KNAW-instituten 
waren onder andere: Horizon Europe, indexering NWO-beurzen, erkennen en waar-
deren, en het kennisbenuttingsbeleid van NWO. Daarnaast speelde in 2020 natuurlijk 
de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor gesubsidieerde onderzoeksprojecten of 
persoonlijke mobility grants van buitenlandse onderzoekers een grote rol.

Contact onderhouden netwerk subsidieadviseurs KNAW-instituten
Het Grant Office onderhoudt contacten met een netwerk van subsidieadviseurs en 
subsidieambassadeurs. Via deze contactpersonen bij de instituten wordt informatie 
uitgewisseld tussen het Grant Office en de instituten.
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Samenwerking Loopbaancentrum
In het uitvoeren van de ondersteuningsverzoeken van het Grant Office is er veel 
samengewerkt met het Loopbaancentrum van de KNAW. De samenwerking met het 
Loopbaancentrum heeft onder andere geresulteerd in de organisatie van de KNAW 
Grant Week (zie verderop). De verbinding met de instituten loopt hierbij vaak via de 
vertegenwoordigers van de promovendi en postdocs van de verschillende KNAW-
instituten.

Organisatie van trainingen
In samenwerking met onder andere RVO zijn er verschillende trainingen georganiseerd:
• ERC-training (met RVO).
• Sensitive data training (met interne KNAW–bureau afdelingen en DANS).
• Workshop Patent and Publish (met RVO en Hubrecht Instituut).
• KNAW Grant Week.

KNAW Grant Week 2020
In samenwerking met het Loopbaancentrum van de KNAW is van 3 tot en met  
6 november 2020 de KNAW Grant Week georganiseerd. Het was de derde keer. Dit 
keer geheel online. Het thema was ‘Getting to know the funding jungle and how to 
stand out from the crowd’. Alle KNAW-instituten waren vertegenwoordigd op dit 
event, hetzij als deelnemer, als spreker of als trainer. Het aanbod varieerde van een 
intensieve twee middagen durende Veni-workshop tot een workshop Scientific 
Storytelling, die de onderzoeker leert om niet-specialisten te laten zien waarom hun 
onderzoek zo belangrijk is. Onderdeel van het programma was een serie lezingen 
met onderwerpen als: succesvolle wetenschapscommunicatie, de werking van het 
Nederlandse financieringslandschap, alternatieve financieringsbronnen. Een van de 
deelnemers verwoordde het verkregen inzicht als volgt: ‘A great overview over how 
the funding systems work and strategies to tackle your proposals.’

De Grant Week telde meer dan 130 workshopinschrijvingen van zo’n zestig ver-
schillende onderzoekers, voornamelijk promovendi en postdocs. Ondanks dat alles 
online plaatsvond, bleek dit event wederom een succesvolle manier om de verbin-
ding tussen de verschillende nationale onderzoeksinstituten van de KNAW en haar 
onderzoekers te faciliteren en te versterken. De volgende editie hopen we weer live 
te kunnen houden, maar we willen ook kijken naar mogelijke hybride vormen.

KNAW-beleid op verschillende terreinen
Het Knowledge Transfer Office heeft het afgelopen jaar actief bijgedragen aan 
beleidsvraagstukken vanuit de instituten. Dat gebeurde in samenwerking met 
andere afdelingen van het KNAW-bureau. Belangrijke thema’s waren onder andere: 
privacy, internationalisering en gevoelige data.

Informatievoorziening en ondersteuning van instituten
Regelmatig wordt een update naar de instituten gestuurd over de activiteiten van 
het Knowledge Transfer Office. In die update staat onder andere informatie over 
subsidiemogelijkheden. Aankondigingen van trainingen en andere belangrijke 
activiteiten worden ook gedeeld op de Linkedin-groep voor postdocs en promo-
vendi van de KNAW. Begin 2020 is het office langs een aantal instituten geweest. 
Op de agenda stonden onder andere de resultaten van de EU-analyse en lopende 
ondersteuningsverzoeken. 



72 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

3.7 Nationale wetenschapsagenda

Ambitie 7: benutten van de potentie van de Nationale Wetenschaps-
agenda (NWA) in samenwerking met de partners in de Kennis-
coalitie

In 2020:
• Dragen KNAW-instituten bij aan de uitvoering van de NWA.
• Draagt de KNAW bij aan het uitdragen van kennis die is ontwikkeld dankzij 

NWA-vragen en NWA-routes.
• Vervult de KNAW een prominente rol in het bij elkaar brengen van partners 

en het uitwerken van enkele gezamenlijk gedefinieerde prioritaire thema’s, 
met inachtneming van het belang van ongebonden onderzoek over de volle 
breedte.

 
De KNAW neemt zitting in de nationale NWA Adviescommissie die de raad van 
bestuur van NWO en het ministerie van OCW adviseert over de strategische 
doorontwikkeling van het programma. Ook als onderdeel van de Kenniscoalitie 
zet de KNAW zich in voor verdere versterking van de NWA. Zo was in 2020 het 
bereiken van meer synergie en samenhang tussen de NWA en het missiegedreven 
topsectoren- en innovatiebeleid onderwerp van gesprek met de minister van OCW 
en de staatssecretaris van Economische Zaken. 

Overzicht van instituutsbijdragen aan NWA 
Meerdere KNAW-instituten waren in hun nationale, verbindende rol nauw betrok-
ken bij de uitvoering en coördinatie van de NWA in 2020. Zo is Patricia Alkhoven 
van het Meertens Instituut organiserend trekker van de route Levend Verleden. 
Medewerkers van het Nederlands Herseninstituut droegen bij aan het al eerder 
opgezette NeuroLab NL binnen de route NeuroLab NL: dé werkplaats voor hersen-, 
cognitie- en gedragsonderzoek. Medewerkers van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie zijn actief in het Origins Centre dat voortkomt uit de NWA-route Oorsprong 
van leven ‒ op aarde en in het heelal.

In 2020 zijn 21 aanvragen toegekend binnen de programmalijn Routes door 
Consortia (NWA-ORC 2019), een centraal onderdeel van het NWA-programma. 
Het NIOD is als deelnemer betrokken bij het in 2020 toegekende project Pressing 
Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums 
(toekenning: 3,5 miljoen euro). DANS participeert in het project Constructing the 
Limes: de Romeinse rijksgrens in Nederland (toekenning: 4,1 miljoen euro). Het 
Nederlands Herseninstituut en het Nederlands Instituut voor Ecologie nemen beide 
deel aan het project De biologische klok in de moderne samenleving. 
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4. samenwerkingsverbanden 

De KNAW stimuleert intensieve samenwerking van haar instituten met de 
Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra. De KNAW heeft voor 
haar instituten onderstaande formele nationale samenwerkingsverbanden en 
partners. 

Universiteit van Amsterdam 
In 2002 hebben de Universiteit van Amsterdam en de KNAW het Centrum voor 
Holocaust- en Genocidestudies opgericht. Binnen dit centrum, inmiddels opgegaan 
in het NIOD, wordt onderzoek verricht op het terrein van holocaust- en genoci-
destudies. In dit kader wordt aan de Universiteit van Amsterdam onder meer een 
Engelstalig mastertraject aangeboden. 

NWO 
Sinds 2005 werken de KNAW en NWO samen om DANS te laten functioneren als 
een nationale wetenschappelijke data-infrastructuur. DANS heeft als hoofdtaken: 
het volgens de nieuwste standaarden ontsluiten, voor de lange termijn bewaren en 
voor gebruik beschikbaar maken van wetenschappelijk relevante databestanden, 
alsmede het bevorderen van het (her)gebruik van deze bestanden. 

UMC Utrecht 
Sinds 2008 heeft de KNAW met het UMC Utrecht een formele samenwerkingsrelatie 
met betrekking tot het Hubrecht Instituut. De samenwerking maakt het mogelijk 
dat het instituut zijn positie als beeldbepalend topinstituut op het gebied van 
stamcelonderzoek en ontwikkelingsbiologie verder versterkt. In 2016 is de samen-
werking voor onbepaalde tijd verlengd en wordt er samengewerkt op het gebied 
van kennisbenutting. Zo is gezamenlijk de stichting Hubrecht for Organoids (HUB) 
opgericht voor het doorontwikkelen en commercieel licenseren van de organoïden-
-technologie op basis van de biobank van het UMC Utrecht. 

Amsterdamse universiteiten en universitaire medische centra 
In 2008 hebben de KNAW, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, 
VUmc en het AMC het Spinoza Centre for Neuroimaging opgericht. Het centrum 
herbergt geavanceerde fMRI-faciliteiten. Het centrum faciliteert de verdere uitbouw 
van de samenwerking in de regio Amsterdam in de neurowetenschappen op 
programmatisch en infrastructureel gebied. Het centrum ambieert een belangrijke 
(inter)nationale rol bij het uitvoeren van vernieuwend (interdisciplinair) neurowe-
tenschappelijk onderzoek. 

Wageningen University & Research 
Het virtuele onderzoekscentrum voor biologie en biodiversiteit van het bodemle-
ven, Centre for Soil Ecology, is sinds 2010 een samenwerkingsverband van NIOO 
en Wageningen University & Research. Naast het bevorderen van maatschappelijke 
aandacht voor en strategische toepassing van bodemecologische kennis is er 
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uitdrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van jonge wetenschappers. Het 
Aquatisch Kenniscentrum Wageningen werd in 2011 opgericht als samenwerkings-
verband tussen NIOO en Wageningen University & Research. Dit centrum doet 
onderzoek op het gebied van aquatische ecologie en kwaliteitsbeheer en vertaalt 
wetenschappelijke kennis naar oplossingen voor watervraagstukken in de praktijk. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Sinds 2014 heeft de KNAW met de Rijksuniversiteit Groningen een structurele 
samenwerking die de bestaande samenwerking met het NIDI intensiveert. Door 
de structurele samenwerking kan het NIDI zich als wetenschappelijk topinstituut 
verder ontwikkelen ten behoeve van de nationale en internationale kennisinfra-
structuur op het terrein van demografisch onderzoek. De samenwerking moet 
bovendien leiden tot versterking van het gezamenlijk onderzoek. 

Universiteit Leiden 
Sinds 2014 hebben de KNAW en de Universiteit Leiden een samenwerkingsovereen-
komst met betrekking tot het KITLV. Het KITLV is een van de belangrijkste instituten 
voor de studie van Zuidoost-Azië en de Caraïben en verricht onderzoek met een 
eigenstandige waarde, complementair aan dat van de Leidse universiteit. 

Netherlands Centre for One Health 
Drie instituten van de KNAW, het Hubrecht Instituut, het Westerdijk Instituut 
en het Nederlands Instituut voor Ecologie, hebben zich vanaf 2018 als partner 
aangesloten bij het Netherlands Centre for One Health. Dit centrum verenigt 
Nederlandse experts van universiteiten en medische centra op het gebied van dier- 
en volksgezondheid. Het vormt een sterk academisch netwerk op het gebied van 
infectieziekten. 

Oncode Institute 
De KNAW is partner in het Oncode Institute, een onafhankelijke Nederlandse 
organisatie die zich richt op fundamenteel kankeronderzoek met aandacht voor 
kennisbenutting. Bij het samenwerkingsverband zijn zeven onderzoeksgroepen van 
het Hubrecht Instituut betrokken. 

Dutch Cardio Vascular Alliance 
In 2018 is de Dutch Cardio Vascular Alliance opgericht. De KNAW is één van de 
partners in dit samenwerkingsverband van twaalf organisaties met wetenschappers 
en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. De ambitie is om 
het aantal chronisch zieken en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van hart- en 
vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. 

NeuroTechNL
Dit samenwerkingsverband heeft nog geen formele status als rechtspersoon, maar 
vormt wel de kern van de INTENSE-subsidie die het Nederlands Herseninstituut in 
2019 heeft verworven. Het consortium richt zich op neurotechnologie die interfaces 
met het brein creëert om handicaps weg te nemen en het menselijk functioneren te 
verbeteren.
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5. bedrijfsvoering

5.1 Maatschappelijke betrokkenheid

Kwaliteit en wetenschappelijke integriteit, inclusiviteit en diversiteit zijn belang-
rijke uitgangspunten voor het handelen van de KNAW. In het personeelsbeleid 
komt dat onder andere tot uitdrukking in het streven naar een optimaal divers 
samengesteld personeelsbestand. Er wordt ook gewerkt aan het realiseren van een 
werkklimaat dat medewerkers uitdaagt en de ruimte geeft om hun unieke talenten 
te ontplooien en te benutten. 

5.2 Personeel en Organisatie

Corona
De coronapandemie heeft vanzelfsprekend veel invloed gehad op onze medewer-
kers en hun werkzaamheden. Vanaf het begin van de crisis is een KNAW-breed 
crisisteam samengesteld met daarin voorzitters van de crisisteams van de instituten 
en een aantal stafhoofden van het bureau van de KNAW. Uitgangspunt is steeds 
geweest dat de KNAW de maatregelen van de rijksoverheid volgt hetgeen wil 
zeggen dat thuiswerken gedurende het grootste deel van het jaar de norm was, 
tenzij de werkzaamheden van dien aard zijn (bijvoorbeeld labwerkzaamheden) dat 
ze alleen op locatie uitgevoerd kunnen worden. In die gevallen zijn maatregelen 
genomen om veilig werken te waarborgen. Voor tijdelijke onderzoekers die vertra-
ging hebben opgelopen zijn maatwerkoplossingen geboden. Voor het thuiswerken 
zijn faciliteiten beschikbaar gesteld en zijn medewerkers flexibel overgegaan naar 
een digitale vorm van samenwerken en vergaderen. 

Ontwikkelen medewerkers
In 2020 hebben 68 medewerkers deelgenomen aan in-company-trainingen van 
het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling. Dit is minder dan voorgaande jaren 
omdat vanwege corona naar digitale trainingen moest worden omgeschakeld en 
niet alle trainingen zich hiervoor lenen. Voor een individuele activiteit hadden 138 
medewerkers zich opgegeven, waarvan 35 voor coachingstrajecten. 

Evenementen
De volgende evenementen zijn georganiseerd:
• PhD and Postdoc career day ‘the journey of your career’.
• Vitaliteitsweek.
• Grant Week in samenwerking met het Knowledge Transfer Office. 

Leergang persoonlijk leiderschap voor academici
Aan deze leergang hebben elf medewerkers deelgenomen. 
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Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Alle medewerkers zijn per 1 januari onder de werking van het privaatrechtelijke 
arbeidsrecht gebracht. De KNAW kreeg daardoor een eigen cao (Cao NU/KNAW) 
maar blijft ook volger van de Cao Nederlandse universiteiten. Er is alleen verschil 
op punten waar de VSNU met de werknemersorganisaties afwijkende afspraken 
voor volgers maakt. Dit gebeurt incidenteel. 

Nieuwe of gewijzigde arbeidsvoorwaardelijke regelingen
In 2020 zijn, met instemming van het Lokaal Overleg of de Ondernemingsraad, de 
volgende (gewijzigde) arbeidsvoorwaardelijke regelingen tot stand gekomen:
• Introductie bestedingsdoelen fiets en sport in Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 

KNAW.
• Aanpassing buitengewoon verlofregeling KNAW o.a. op basis van wet Wieg (wet 

invoering extra geboorteverlof) en introductie rouwverlof medewerker.
• Aanpassing Reglement Commissie van heroverweging rechtspositionele beslis-

singen KNAW.
• Vastlegging Procedures raadpleging OR/OC bij (her)benoeming algemeen 

directeur en instituutsdirecteuren.

(Arbeidsvoorwaardelijke) aanspraken bij thuiswerk
Vanwege corona is medewerkers dringend verzocht thuis te gaan werken, 
tenzij zij werkzaam zijn in een vitaal proces. Het thuiswerken is gefaciliteerd 
door het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van (materiële) 
voorzieningen. Daarnaast is buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging 
verleend als gelijktijdig sprake was van zorg voor jonge kinderen of mantelzorg. 
Arbeidsvoorwaardelijke aanspraken zijn onverminderd doorbetaald voor zover 
de (belasting)wetgeving dit toestond. Als waardering voor de inzet en flexibiliteit 
tijdens het thuiswerken en als tegemoetkoming voor de daarmee samenhangende 
kosten, hebben medewerkers in december eenmalig € 250 netto ontvangen (op 
fulltimebasis en naar rato van de diensttijd in 2020). In goed overleg is gezocht 
naar en gewerkt aan passende oplossingen voor medewerkers die als gevolg van de 
crisis hinder ondervonden in de voortgang van hun onderzoek. 

Organisatieontwikkeling 
In 2020 hebben zich geen majeure organisatiewijzigingen voorgedaan. Het onder-
zoek naar de inbedding van DANS in het nationale institutenlandschap is afgerond 
met als uitkomst dat DANS bij de KNAW blijft. Verder is een traject ingezet gericht 
op verzelfstandiging van het Spinoza Centre. 

Erkennen en waarderen
Volgend uit het position paper Ruimte voor ieders talent is een projectcommissie 
gestart die zich richt op het verkrijgen van een betere balans in de erkenning van 
álle verschillende kernactiviteiten van wetenschap. De president heeft zitting in de 
landelijke regiegroep van dit project. Verder is er een webpagina voor erkennen 
en waarderen ingericht, zijn er nieuwsberichten verschenen en er is eind 2020 
een survey uitgezet onder onderzoeksmedewerkers. De uitkomsten daarvan 
worden gebruikt om gericht het gesprek in de instituten aan te kunnen gaan. De 
projectcommissie zal eind 2021 aanbevelingen doen op het vlak van erkennen en 
waarderen binnen de KNAW. 
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Arbo en gezond werken 
In 2020 is veel aandacht besteed aan de coronapandemie. We hebben maatregelen 
getroffen om veilig en gezond thuis te kunnen werken of op anderhalve meter 
afstand in huis. Ook is het registratiesysteem voor gevaarlijke stoffen (GROS) 
gemigreerd naar zijn opvolger (SOFOS 360). Tevens is gestart met verder professio-
naliseren van de interne vertrouwenscontactpersonen binnen de instituten. Er zijn 
in 2020 geen bedrijfsongevallen gemeld aan de inspectie SZW.

Diversiteit en inclusie
De KNAW werkt aan inclusief werkgeverschap om meer ruimte te bieden aan divers 
talent. In 2020 is een adviseur diversiteit & inclusie aangesteld. De adviseur heeft 
op basis van een uitgebreide inventarisatie een praktisch werkplan opgesteld. Het 
doel van het werkplan is het verder verstevigen van inclusief werkgeverschap en 
het op termijn realiseren van 32 banen voor medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In het werkplan is onder andere aandacht voor inclusief werkge-
verschap en voor banenafspraken. Verder zijn onder andere trainingen, seminars 
en presentaties georganiseerd, is een webpagina ingericht en is samenwerking 
aangegaan met externe partijen die diverse doelgroepen ondersteunen op de 
arbeidsmarkt. 

Benoeming instituutsdirecteuren
Prof. dr. L.A.C.J. Lucassen is per 1 april 2020 tijdelijk benoemd als directeur IISG.
Dr. H. Wals is per 1 april 2020 voor twee jaar benoemd als directeur DANS.

Prof. dr. H.A.G. de Valk is per 1 november 2020 voor vijf jaar benoemd als directeur 
NIDI.
 
Er waren geen herbenoemingen in 2020.

Ziekteverzuim
Ten opzichte van voorgaande jaren is het ziekteverzuim gedaald. Dit wordt met 
name veroorzaakt door daling van het kort en middellang verzuim. De meldings- 
frequentie is eveneens gedaald.

Verzuimduur Verzuimpercentage
Kort (0-7 dagen)
Middellang (8-42 dagen)
Lang (43+ dagen)

0,48%
0,39%
2,09%

Totaal 2,96%
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Personeelsoverzichten
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Instroom en uitstroom (in fte)
Totaal Instroom Uitstroom

Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIN
NIOD
NIOO
Rathenau Instituut
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

122
48

251
200

29
7

53
147

68
144

52
18
53

22
5

50
17

6
1

19
34
12
32
11

4
5

11
6

50
25
10

1
7

24
6

33
10

1
8

Totaal KNAW 2020 1190 218 192
Totaal KNAW 2019 1166 255 214

Opmerking: De aantallen in fte in de tabellen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het 
personeel in loondienst. Dat betekent dat hierin niet is opgenomen alle personeel 
niet in loondienst, zoals promovendi en onderzoekers op buitenlandse beurzen en 
gastonderzoekers. 

Leeftijdsverdeling (absoluut)
  < 30 30-39 40-49 50+ Totaal
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIN
NIOD
NIOO
Rathenau Instituut
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

7
6

94
42

4
1

16
56
11
43
15
13

9

27
13
95
46

9
2

17
47
19
46
16

7
13

32
14
29
47

6
3
6

29
19
33
12

4
18

67
24
48

122
15

3
22
42
34
48
17

0
19

133
57

266
257

34
9

61
174

83
170

60
24
59

Totaal KNAW 2020 317 357 252 461 1387
Totaal KNAW 2019 327 362 245 461 1395
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Leeftijdsverdeling (in percentages)
  < 30 30 - 39 40 - 49 50+
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIN
NIOD
NIOO
Rathenau Instituut
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

5%
11%
35%
16%
12%
11%
26%
32%
13%
25%
25%
54%
15%

20%
23%
36%
18%
26%
22%
28%
27%
23%
27%
27%
29%
22%

24%
25%
11%
18%
18%
33%
10%
17%
23%
19%
20%
17%
31%

50%
42%
18%
47%
44%
33%
36%
24%
41%
28%
28%

0%
32%

Totaal KNAW 2020 23% 26% 18% 33%
Totaal KNAW 2019 23% 26% 18% 33%

Man-vrouwverhouding
 Vrouw Man totaal Vrouw Man
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIN
NIOD
NIOO
Rathenau Instituut
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

71
27

121
122

16
8

37
85
44
97
40
11
29

62
30

145
135

18
1

24
89
39
73
20
13
30

133
57

266
257

34
9

61
174

83
170

60
24
59

53%
47%
45%
47%
47%
89%
61%
49%
53%
57%
67%
46%
49%

47%
53%
55%
53%
53%
11%
39%
51%
47%
43%
33%
54%
51%

Totaal KNAW 2020 708 679 1387 51% 49%
Totaal KNAW 2019 716 679 1395 51% 49%
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Functiecategorieën (aantallen in fte)
 OBP OWP WP FAO Eindtotaal
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIN
NIOD
NIOO
Rathenau Instituut
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

98,9
8,0

35,4
43,9

4,3
6,6
7,7

23,5
12,1
22,0

8,0
1,0
4,1

1,8
28,7
62,7
82,3

4,3
0,0
4,0

44,0
25,0
41,2

5,8
2,2

22,0

0,0
11,1

152,5
73,3
20,0

0,0
41,3
79,6
31,0
80,6
38,4
15,0
26,8

20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

121,6
47,8

250,6
199,6

28,6
6,6

53,1
147,1

68,1
143,8

52,2
18,2
52,9

Totaal KNAW 2020 275,6 323,9 569,7 20,9 1190,1
Totaal KNAW 2019 271,4 327,7 548,1 18,7 1165,9

Toelichting functiecategorieën:
• OBP = Ondersteunend beheerspersoneel
• OWP = Onderzoeksondersteunend wetenschappelijk personeel (bijvoorbeeld 

collectiebeheer, ICT-ontwikkelaars, laboratoriumpersoneel en dierverzorgers)
• WP = Wetenschappelijk personeel (wetenschappelijk onderzoek als hoofdtaak)
• FAO = Ondersteunend personeel voor de forum- en adviestaken van de KNAW

Overzicht van (her)benoemingen van hoogleraren werkzaam bij 
KNAW-instituten
In 2020 werden de volgende KNAW-onderzoekers (her)benoemd tot hoogleraar: 

Huygens ING
• Ton van Kalmthout, bijzonder hoogleraar Internationale uitwisseling van 

Nederlandse literatuur in historisch perspectief aan de Universiteit Leiden, 
benoemd per 1 september 2020

• Jelle van Lottum, bijzonder hoogleraar De geschiedenis van arbeidsmigratie in 
vergelijkend perspectief aan de Radboud Universiteit, benoemd per 1 augustus 
2020

Hubrecht Instituut
• Jeroen Bakkers, hoogleraar Moleculaire Cardiogenetica aan de Universiteit 

Utrecht, herbenoemd per 1 februari 2020
• Eva van Rooij, hoogleraar Moleculaire Cardiologie aan de Universiteit Utrecht, 

herbenoemd per 1 november 2020

KITLV
• Ward Berenschot, bijzonder hoogleraar Comparative Political Anthropology of 

South and South-East Asia aan de Universiteit van Amsterdam, benoemd per 1 
april 2020

Meertens Instituut
• Antal van den Bosch, bijzonder hoogleraar Taal en kunstmatige intelligentie aan 

de Universiteit van Amsterdam, benoemd per 1 maart 2020
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Nederlands Herseninstituut
• Dick Swaab, Qiu Shi professor aan de Universiteit van Zhejiang, Hangzhou, P.R. 

China, herbenoemd per 1 juli 2020

NIDI
• Fanny Janssen, honorair hoogleraar Sterfte en levensduur aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, benoemd per 1 oktober 2020
• Matthijs Kalmijn, honorair hoogleraar Family and Life Course Demography aan 

de Rijksuniversiteit Groningen, benoemd per 1 juni 2020
• Helga de Valk, honorair hoogleraar Migratie en de levensloop aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, herbenoemd per 16 april 2020

NIOD
• Nanci Adler, hoogleraar herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regime-

wisselingen aan de Universiteit van Amsterdam, benoemd per 15 juni 2020
• Ralf Futselaar, bijzonder hoogleraar Social History of War, Mass Violence, and 

Genocide aan de Erasmus Universiteit, benoemd per 1 februari 2020
• Uğur Ümit Üngör, bijzonder hoogleraar Holocaust- en genocidestudies aan de 

Universiteit van Amsterdam, benoemd per 1 februari 2020

NIOO
• Liesbeth Bakker, buitengewoon hoogleraar Rewilding aan de Wageningen 

University & Research, benoemd per 1 feb 2020
• Eiko Kuramae, bijzonder hoogleraar Microbiële ecologie aan de Universiteit 

Utrecht, benoemd per 1 juni 2020

5.3 Huisvesting 

De afdeling Vastgoed werkt op basis van strategische en tactische meerjaren-
plannen. De speerpunten zijn de continue professionalisering van de afdeling en 
verduurzamen van het vastgoed van de KNAW. 

In 2020 is het Vastgoed-team versterkt. Hierdoor is een organisatie ontstaan die de 
vastgoedportefeuille op een professionele manier beheerst en projecten realiseert. 
Er is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld, er zijn accountgesprekken 
gevoerd met de instituten en de instituten hebben hun jaarplannen opgesteld. Ook 
is het contractbeheer verder geoptimaliseerd. Het wordt in 2021 geborgd in het 
automatiseringspakket M-Files. Het demarcatieproces aan de hand van projectstart-
documenten (PSD) is gemeengoed geworden.

Met het team zijn de volgende projecten opgestart en/of afgerond in 2020.

Hubrecht Instituut/Westerdijk Instituut
De voorbereidingen voor de gezamenlijke onderzoekfaciliteit van het Hubrecht 
Instituut en het Prinses Maxima Centrum zijn afgerond. De overeenkomst met de 
aannemers is getekend. Resultaat: start van het project in het eerste kwartaal van 
2021.
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Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
Bij het NIOO is gestart met de upgrade van de laboratoria en de bouwkundige 
aanpassingen aan de gevels van het hoofdgebouw. Er is een subsidieaanvraag 
ingediend voor het vervangen en uitbreiden van de zonnecollectoren. De subsidie 
is toegekend en het project is uitgevoerd. Resultaat: alle daken van het NIOO zijn nu 
voorzien van zonnecollectoren.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 
Bij het IISG is de renovatie van de hoofdriolering en de verbouwing van de toi-
letgroep afgerond. Resultaat: een functionele ruimte met voor deze tijd moderne 
sanitaire voorzieningen. Verder is de aanbesteding voor de brandveiligheid en 
liften afgerond. De werkzaamheden inzake de brandveiligheid zijn gestart, zoals het 
vervangen van diverse brandwerende puien, deuren en het glas. In het kader van 
het duurzaamheidsdoel is de renovatie van de bezoekers- en personeelslift gestart. 

Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW)
De restpunten van de grootschalige renovatie van het Trippenhuiscomplex 
te Amsterdam zijn afgerond. Daarnaast is er een afbakeningsovereenkomst 
opgesteld met het Rijksvastgoedbedrijf inzake het onderhoud van de KNAW en de 
gebouwen die gehuurd worden van het RvB, en is er voor de overige panden een 
nieuwe onderhoudsovereenkomst afgesloten. Resultaat: de verbouwing van het 
Trippenhuis is op 24 september 2020 onderscheiden met de Gouden A.A.P. voor het 
beste gebouw van Amsterdam; een prestigieuze vakprijs op het gebied architectuur. 

# Uit het juryrapport # 
Het Trippenhuiscomplex van Office Winhov in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf en de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ziet de jury als een meester-
proef. “De excellente renovatie is spectaculair subtiel. Het project straalt vakmanschap 
en goed opdrachtgeverschap uit. Alle details kloppen. Ook al is het niet je stijl, je kunt 
niet om de kwaliteit heen. Het gebouw is dienstbaar aan de al eeuwenoude bewoner. 
De architect heeft zich gedragen als een ambachtsman en dat levert een ongekende 
kwaliteit op.”
 
# Reactie Mieke Zaanen, directeur KNAW # 
“Wat een kers op de taart om de Gouden A.A.P. 2020 te winnen! De Rijksbouwmeester 
en ik zagen bij het bezoek van de vakjury hoe ook zij werden gegrepen door de 
samenhang tussen oud en nieuw en de sereniteit die het ontwerp van Office Winhov in 
het Trippenhuiscomplex heeft gebracht. Maar dat we zouden winnen had ik gezien 
de concurrentie, werkelijk niet verwacht. Wat we tijdens de Open Monumentendag 
zagen gebeuren, onderstreept wat volgens mij de essentie is van de verbouwing: dat 
het Trippenhuiscomplex is veranderd van een mystiek bastion in een uitnodigend huis 
voor wetenschap en kunst, voor iedereen die daarmee kennis wil maken.”
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5.4 Informatiebeveiliging

Door de coronapandemie heeft een veel groter deel van de medewerkers veel lan-
ger vanaf thuis de werkzaamheden moeten uitvoeren dan waar de voorzieningen 
op berekend waren. ICT-services heeft daarom de faciliteiten opgeschaald (onder 
andere door snel een VPN-voorziening in te richten) en gezorgd dat het patch- en 
updateregime voor apparaten en software ook op afstand werkt. Hiermee zijn een 
aantal risico’s die met thuiswerk verband houden tijdig ingeperkt.

Voor het communiceren op afstand met elkaar en in groepsverband zijn een aantal 
voorzieningen ingericht. Er is veel tijd en kennis geïnvesteerd in het veilig opzetten 
van deze voorzieningen. 

De KNAW is zich bewust van de toegenomen cyberrisico’s. Mede omdat helder is 
dat er altijd een kans is dat de KNAW geraakt wordt, wordt gewerkt aan procedures 
om bij optredende calamiteiten een zo effectief mogelijke respons te faciliteren. 
Dit vergt onder andere een beter inzicht welke processen en systemen een cruciale 
rol spelen bij onderzoek en bedrijfsvoering en welke alternatieven we kunnen 
realiseren om de schade bij een optredend cyberincident te kunnen beperken. 
Er zijn maatregelen ingezet om de toegenomen cyberdreigingen op onze digitale 
infrastructuur blijvend en beter te kunnen detecteren en weerstaan. Een verhoogde 
staat van waakzaamheid is in deze tijd urgent bevonden. Het afgelopen jaar is de 
aansluiting op het Nationaal Detectie Netwerk van het Nationaal Cyber Security 
Centrum gerealiseerd. Daarnaast is in afstemming met de OR een efficiënte aanpak 
ingevoerd voor phishing-mails die niet door de mailfilters herkend worden. 
Daardoor is het risico dat medewerkers onbedoeld inloggegevens afstaan, ver-
kleind. Er is een contract afgesloten voor het systematisch scannen van websites en 
webapplicaties van de KNAW op kwetsbaarheden, zodat deze tijdig gevonden en 
verholpen kunnen worden. Ten slotte zijn een aantal webinars georganiseerd om 
medewerkers bewust te maken van de werkwijzen van cybercriminelen. 

Er zijn het afgelopen jaar 424 informatiebeveiligingsincidenten gemeld. Daarvan 
hebben er twee (verloren of gestolen laptop en pc) geleid tot aangifte bij de politie 
en melding van een datalek bij de AP.

5.5 Risicomanagement

Het opstellen en monitoren van het risicomanagementplan met behulp van een 
integrale risico-inventarisatie en risicoanalyse maakt deel uit van de planning- en 
controlcyclus. De risicomanagementplannen van de instituten worden in het najaar 
opgesteld en besproken in het periodiek bestuurlijk overleg in die periode. Op basis 
van de afzonderlijke plannen wordt een inventarisatie en analyse van de KNAW-
brede risico’s uitgevoerd. Het daaruit resulterende risicomanagementplan wordt 
voorgelegd aan de auditcommissie en daarna vastgesteld door het bestuur. In het 
voorjaar rapporteren de instituten in het periodiek bestuurlijk overleg of de risico’s 
zich hebben voorgedaan, of de maatregelen adequaat zijn en of er zich nieuwe 
risico’s hebben voorgedaan. 
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Hieronder zijn de risico’s uit het risicomanagementplan 2021 samengevat in een 
tabel. Deze risico’s moeten worden bezien tegen de achtergrond van de coronapan-
demie en de voorbereidingen voor de nieuwe strategische agenda 2021-2025 die 
op 6 januari 2021 werd gepubliceerd.

Doel Risico (gevolgen in termen van 
tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, 
reputatie)

Aard Risico- 
bereidheid

Kans 
(schaal 

1-5, laag-
-hoog)

Impact 
(schaal 

1-5, laag-
-hoog)

Reputatierisico’s
Hoeder en duider van 
de wetenschap

Onhelder onderscheid in publiek 
en politiek debat tussen weten-
schap en beleid.

Strategisch Reduceren 3 3

Gezaghebbend weten-
schappelijk genootschap

Schending wetenschappelijke 
integriteit door een KNAW-lid.

Strategisch Reduceren/ 
Accepteren

1 5

Excellente onder-
zoeksinstituten

Beoordelingsscore SEP evalua-
tiecommissie niet op alle criteria 
‘excellent’. 

Strategisch Reduceren 1 4

Nationale meerwaarde 
onderzoeksinstituten

Stakeholders zien niet nationale 
meerwaarde portfolio instituten.

Strategisch Reduceren 2 4

Wetenschappelijke 
integriteit onder-
zoeksinstituten

Schending wetenschappelijke 
integriteit door een KNAW-
onderzoeker

Strategisch Reduceren 1 5

Personele risico’s
Veilige werkomgeving Aanhoudende coronapandemie 

waardoor risico’s voor sociale 
welzijn, gezondheid en functione-
ren medewerkers.

Operationeel Reduceren 4 4

Persoonlijke veiligheid 
medewerkers

Veiligheidsincidenten. Zowel 
fysiek (bv. laboratoria, bedrei-
gingen van onderzoekers) 
als sociaal-emotioneel (bv. 
ongewenst gedrag) waardoor 
personele en reputatie risico’s.

Operationeel Reduceren 2 4

Compliance risico’s
Goede informatiebevei-
liging

ICT-incidenten (bv. cyber-crimi-
naliteit, ransomware, phishing) 
met risico’s voor de continuïteit 
voor bedrijfsvoering en onder-
zoek. 

Operationeel Vermijden/
Reduceren

4 5

Voldoen aan externe 
wet- en regelgeving

Gerechtelijke procedure/boete 
door niet voldoen aan wet- en 
regelgeving (bv. privacy, dierproe-
ven, fiscaal, gevaarlijke stoffen, 
langdurig ziekteverzuim)

Wet- en 
regelgeving

Vermijden/
Reduceren

3 4

Financiële risico’s
Voldoende basisbekos-
tiging

Bezuinigingen vanuit rijksover-
heid op lumpsumbekostiging als 
gevolg van financiële effecten 
coronamaatregelen.

Financieel Reduceren 4 5

Voldoende externe 
financiering

Minder werving projecten door 
afname beschikbaarheid externe 
financieringsbronnen als gevolg 
van financiële effecten corona-
maatregelen.

Financieel Reduceren 2 5

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 zijn een centraal coronateam 
onder voorzitterschap van de algemeen directeur en decentrale coronateams (op 
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het niveau van één of meerdere instituten) ingesteld. Vanuit het centrale corona-
team werd regelmatig een KNAW-breed coronateam onder voorzitterschap van 
de algemeen directeur georganiseerd, waaraan de voorzitters van de decentrale 
coronateams deelnamen. Belangrijkste activiteiten waren:
• Het treffen van maatregelen binnen de organisatie om de gevolgen van de 

pandemie voor de medewerkers en de bezoekers van de gebouwen zo veel 
mogelijk te beperken.

• Het vertalen van de overheidsmaatregelen naar de organisatie en hierover 
communiceren met de medewerkers, leden van de akademies en andere stake-
holders van de KNAW.

• Het voortdurend inventariseren, monitoren en adresseren van (mogelijke) 
financiële, personele en organisatorische knelpunten als gevolg van de corona-
maatregelen. 

Belangrijkste risico’s en maatregelen vanwege de coronapandemie voor 2021 
bevinden zich op het terrein van:
• Psychosociale problemen.
• Uitbraken onder personeel.
• Vertraging van het onderzoek en financiële en personele effecten.
• Overlijden van familie van medewerkers.
• Verminderde betrokkenheid en motivatie medewerkers.
• Ontbreken van sociale controle/oogtoezicht.
• Integriteitsrisico’s als gevolg van het thuiswerken.
• Informatiebeveiliging (door thuiswerken).

Er is tevens een projectgroep Corona en (middel)langetermijneffecten ingesteld, met 
als opdracht om de (middel)langetermijneffecten van de coronacrisis en corona-
maatregelen op (de bedrijfsvoering van) de KNAW te inventariseren. Op basis van 
een terugblik en de lessen die hieruit zijn getrokken, is een vertaling gemaakt naar 
de gewenste maatregelen of aanpassingen in het KNAW-beleid voor de komende 
jaren. Naar verwachting zal bijvoorbeeld ook in de toekomst meer gebruik worden 
gemaakt van digitale mogelijkheden, zowel voor thuiswerken of locatie-ongebon-
den werken als voor de forum- en adviesactiviteiten van de KNAW. 

De projectgroep heeft ook de crisisbeheersing geëvalueerd. Conclusie is dat het 
crisismanagement tijdens de coronacrisis goed heeft gewerkt. Op basis van de 
interne evaluatie zullen in 2021 de volgende aanbevelingen met het oog op toekom-
stige crises worden opgevolgd:
• Updaten en uitwerken van het integrale veiligheidsplan.
• Instellen van een crisismanagementteam met een structuur van expertteams.
• Verder verbeteren van de communicatie infrastructuur.
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6. financiën

6.1 Exploitatieresultaat 2020

De KNAW heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van 
€ 2.059.000. Het gerealiseerde exploitatieresultaat was daarmee aanzienlijk posi-
tiever dan begroot. Dit komt onder meer door de hoger dan begrote OCW-bijdrage 
ter dekking van de gestegen lonen en prijzen, positiever dan begrote resultaten 
binnen de instituten en gunstiger dan verwachte beleggingsresultaten. Door het 
positieve exploitatieresultaat is het publiek eigen vermogen3 toegenomen.

Exploitatiecijfers bedragen x € 1.000

2015
realisatie

2016
realisatie

2017
realisatie

2018
realisatie

2019
realisatie

2020
realisatie

2020
begroting

2020
verschil

Baten uit bedrijfsvoering
Lasten uit bedrijfsvoering
Saldo financiële baten en lasten

146.214
146.030

-488

142.677
138.396

-859

150.501
146.116

-919

151.265
146.877

-936

151.315
155.569

-904

148.494
146.440

-731

151.015
154.640

-830

-2.521
-8.200

99

Resultaat publiek -304 3.422 3.466 3.452 -5.158 1.323 -4.455 5.778

Baten bestemmingsfondsen
Lasten bestemmingsfondsen

460
1.811

2.044
725

1.825
1.922

446
2.776

4.885
1.081

2.349
1.613

1.058
2.078

1.291
-465

Resultaat privaat -1.351 1.319 -97 -2.330 3.804 736 -1.020 1.756

Exploitatieresultaat -1.655 4.741 3.369 1.122 -1.354 2.059 -5.475 7.534

Toelichting op het publieke exploitatieresultaat
Het gerealiseerde publieke exploitatieresultaat4 2020 is € 1.323.000. Het is daarmee 
€ 5.778.000 positiever uitgekomen dan begroot. Dat komt onder andere door de 
volgende positieve effecten:
• Positiever dan begrote resultaten bij de instituten (€ 3.282.000) (exclusief 

ondergenoemd corona-effect), met name bij het Nederlands Herseninstituut, het 
Westerdijk Instituut en het Humanities Cluster. Over de hele breedte is er een 
trend te zien van lager dan begrote onderhouds-, energie- en facilitaire lasten als 
gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is er bij enkele instituten vrijval in de per-
sonele voorzieningen. Verder heeft bijvoorbeeld het Nederlands Herseninstituut 
hoger dan begrote overige opbrengsten en zijn bij het Humanities Cluster de 
personele lasten lager dan begroot door later ingevulde vacatures en minder 
inhuur.

• Hogere bijdrage OCW (€ 3.650.000).
• Onderbesteding Forum, Advies en Onderzoek (€ 564.000), enerzijds door lager 

dan begrote materiële lasten binnen de genootschappen als gevolg van corona 
en anderzijds door vertraagde uitgaven bij de Akademie Colloquia.

3 Met publiek eigen vermogen wordt gedoeld op het geheel van algemene reserve en bestem-
mingsreserves, dus exclusief de private fondsen.
4 Met publiek exploitatieresultaat wordt gedoeld op het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoe-
ring. Dit is het resultaat exclusief de baten en lasten van de private bestemmingsfondsen en 
private bestemmingsreserves.
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• Overige onderschrijdingen binnen KNAW centraal (€ 965.000), waaronder niet 
benutten post onvoorzien en lager dan begrote afschrijvingslasten vastgoed. 
Door de coronacrisis zijn er bij vastgoed minder activiteiten dan gebruikelijk 
geweest en zodoende lager dan begrote vervangingsinvesteringen en lagere 
afschrijvingen.

Daarnaast zijn er de volgende dempende negatieve effecten:
• Netto kosten van vertragingen als gevolg van lockdown corona (€ 290.000).
• Resultaat Hubrecht Instituut negatiever dan begroot (€ 444.000), met name 

door dotaties aan personeelsvoorzieningen en een lagere realisatie op de 
structurele bijdrage van het UMCU door een gecorrigeerde indexatie.

• Netto toename personele voorzieningen (€ 483.000). Dit bestaat uit de 
indexering van de WIA-voorziening (€ 200.000), een netto dotatie van de WIA-
voorziening (€ 904.000) door nieuwe instroom en vrijval binnen de voorziening 
ambtsjubilea (€ 621.000).

• Versnelde uitgaven vanwege Vernieuwing GSW en Onderzoeksfonds 
(€ 626.000).

• Overige overschrijdingen binnen KNAW stafafdelingen en concern (€ 840.000). 
Dit betreft diverse overschrijdingen binnen de stafafdelingen met name door 
inhuur personeel (€ 212.000) en overige, hierboven niet apart genoemde over-
schrijdingen binnen concern (€ 628.000), onder meer vanwege een niet-begrote 
vergoeding aan het personeel en een incidentele last bij de afdeling Valorisatie.

 
Om het publieke resultaat goed te kunnen duiden, is het in de onderstaande tabel 
genormaliseerd, dat wil zeggen gecorrigeerd voor incidentele en bijzondere posten.
 
Genormaliseerd exploitatieresultaat bedragen x € 1.000

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Gepubliceerd exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 1.323 -5.158
Incidentele posten:
• Netto correcties personele voorzieningen
• Incidentele opbrengsten vastgoed
• Netto coronavertraging instituten
• In-/uitloop projecten Vernieuwing Geesteswetenschappen/Onderzoeksfonds
• Initiële vorming personele voorzieningen
• Hogere toekenningen aan derden
• Nagekomen opbrengsten uit verkoop vastgoed

-894
-150
290
626 935

1.008
725

-490
Genormaliseerd exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 1.195 -2980

Het genormaliseerde exploitatieresultaat valt binnen de bandbreedte van het 
financiële beleid, gericht op het behouden van een gezonde balans tussen baten en 
lasten. Hierbij wordt gestuurd op exploitatieresultaten die in meerjarig perspectief 
binnen de bandbreedte van -3% tot +3% van de totale baten blijven.

Toelichting op het private exploitatieresultaat
Het private exploitatieresultaat bestaat uit de baten en lasten van de bestem-
mingsfondsen (zie paragraaf 1.2.1 in de jaarrekening). Het vermogen van deze 
bestemmingsfondsen wordt belegd in aandelen en vastrentende waarden. Het 
beleggingsdoel is tenminste een gemiddeld beleggingsrendement van netto 3% te 
behalen en tevens het vermogen reëel in stand te houden. Het beleggingsrendement 
wordt aangewend om uit te keren binnen de doelstellingen van de fondsen. Het 
rendement van de beleggingsportefeuille is uitgekomen op € 2.349.000, waarvan 
€ 1.613.000 is besteed aan doelstellingen. Ten opzichte van het gemiddeld belegd 
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vermogen (exclusief gelddeel) is het rendement in 2020 uitgekomen op 6,8% 
positief (2019: 16,2%).

6.2 Financiële kengetallen

In onderstaande tabel staan de belangrijkste financiële kengetallen voor de KNAW. 
De financiële kengetallen worden vergeleken met de interne KNAW-doelstellingen.
 
Financiële kengetallen

2015
realisatie

2016
realisatie

2017
realisatie

2018
realisatie

2019
realisatie

2020
realisatie

2020
doelstelling

2020 
verschil

Solvabiliteit
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (exploitatieresultaat t.o.v. baten)

42,5%
1,25

-0,2%

43,9%
1,17

2,4%

45,7%
1,36

2,3%

51,6%
1,38

2,3%

48,0%
1,32

-3,4%

47,0%
1,34

0,9%

40,0%
1,00

-3%/3%

-1,0%
0,02

4,3%
2015

realisatie
2016

realisatie
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

realisatie
2020

realisatie
2020

begroting
2020

ruimte
Publiek eigen vermogen (x € 1.000)
Privaat eigen vermogen (x € 1.000)
Liquide middelen (x € 1.000)

110.003
31.490
69.101

113.425
32.809
70.272

116.893
32.712
72.453

131.181
30.382
70.749

126.022
34.186
78.858

126.873
35.394
91.613

113.972
32.902
77.838

12.901
2.492

13.775

De solvabiliteit, ofwel het aandeel van het publiek eigen vermogen ten opzichte van 
het balanstotaal, is in 2020 met een procentpunt gedaald: van 48,0% (eind 2019) 
naar 47,0% (eind 2020). Dit komt met name door het toegenomen balanstotaal, met 
name door de stijging van het eigen vermogen en gestegen contractprojecten. De 
KNAW-doelstelling voor de solvabiliteit is 40% of hoger.

De liquiditeitspositie is weergegeven via de current ratio, ofwel de verhouding 
tussen vlottende activa en kortlopende schulden. Deze verhouding steeg van 1,32 in 
2019 naar 1,34 in 2020. De KNAW-doelstelling voor de current ratio is 1,0 of hoger. 
De stijging valt met name te verklaren vanuit de sterk gestegen liquiditeiten zoals 
verder beschreven in paragraaf 6.3. Deze stijging wordt deels gematigd door de 
toegenomen kortlopende schulden, vooral de contractprojecten.

De rentabiliteit geeft aan welk deel van de totale baten overblijft na aftrek van de 
lasten. De rentabiliteit is gedefinieerd als exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 
gedeeld door de totale baten. De KNAW-doelstelling voor de rentabiliteit is tussen 
de -3% en 3%. De rentabiliteit is in 2020 uitgekomen op 0,9% en bevindt zich 
binnen de bandbreedte van de KNAW-doelstelling.



90 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

6.3 Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020 bedragen x € 1.000
31-12-2020 31-12-2019

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

119.951

35.720

123.817

34.186
Totaal vaste activa 155.671 158.003

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

493

22.189

91.613

364

25.450

78.858
Totaal vlottende activa 114.295 104.672

Totaal activa 269.966 262.675

Passiva
Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

162.267

6.552

15.642

85.505

160.208

6.203

16.734

79.530
Totaal passiva 269.966 262.675
Resultaat voor verdeling 0 0

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa nemen per saldo met € 3.866.000 af. In totaal heeft 
de KNAW € 8.690.000 in 2020 geïnvesteerd. Daarvan betreft circa € 6.411.000 
inventaris en apparatuur bij diverse instituten. Het geïnvesteerde bedrag ligt in lijn 
met de investeringsbegroting van € 8.598.000 voor 2020. De afschrijvingen over 
2020 bedragen in totaal € 12.476.000, waardoor per saldo de materiële vaste activa 
dalen.

Financiële vaste activa
De post financiële vaste activa op de balans vertegenwoordigt de geconsolideerde 
waarde van de private fondsen die de KNAW via fondsbesturen beheert. De mid-
delen in deze fondsen zijn ondergebracht in twee beleggingsportefeuilles bij twee 
verschillende vermogensbeheerders. Het bestuur van de KNAW heeft de kaders 
voor het beheer van deze private middelen in een beleggingsstatuut vastgelegd.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa (debiteuren, vooruitbetaalde kosten, 
contractprojecten) zijn in 2020 met € 3.261.000 gedaald. Dat komt vooral door de 
daling van contractprojecten met € 2.494.000, met name bij het Humanities Cluster 
binnen de NWO-projecten. Zo loopt vooral het project CLARIAH af. Verder is de 
post debiteuren afgenomen met € 1.162.000. Met name bij het Hubrecht Instituut 
(minder uitstaande facturen bij het UMCU) en het Westerdijk Instituut (minder 
uitstaande facturen m.b.t. verkoop schimmels).

Liquide middelen
De liquide middelen van de KNAW zijn in 2020 toegenomen met € 12.755.000. De 
grootste stijgingen vinden vooral plaats bij de instituten (onder meer Humanities 
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Cluster, Nederlands Herseninstituut, NIOD).
De stijging van de liquiditeitspositie wordt vooral verklaard vanuit de volgende 
effecten:
• Positief exploitatieresultaat (excl. financiële baten en lasten): € 2.790.000.
• Per saldo toename voorfinanciering contractprojecten: € 8.791.000.
• Positief saldo afschrijvingen minus investeringen: € 3.786.000.
• Waardemutaties financiële activa: -/- € 2.103.000.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen neemt toe met € 2.059.000. Dit wordt veroorzaakt door het 
positieve exploitatieresultaat over 2020.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2019 met € 349.000 gestegen. Dat wordt 
voor het grootste gedeelte bepaald door netto dotaties in de voorziening WIA-
eigenrisicodragerschap door nieuwe instroom.

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn in 2020 gedaald met € 1.092.000. Dat heeft vooral 
betrekking op de aflossingen bij de overeenkomsten met het AMC en UMCU. Er is 
voor € 1.092.000 afgelost op de langlopende financieringsovereenkomsten met het 
UMC Utrecht voor de financiering van het laboratorium voor het Hubrecht Instituut 
en met het AMC voor de nieuwbouw van het Spinoza Centre.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva (onder meer contractprojecten en 
crediteuren) zijn in 2020 gestegen met € 5.975.000. Dit komt door de stijging in de 
contractprojecten, met name door enkele aanzienlijke vooruit ontvangen gelden bij 
NWO-projecten.

6.4 Continuïteitsparagraaf

In de vergadering van 15 december 2020 heeft het bestuur van de KNAW de 
begroting over 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. De meerja-
rencijfers zijn opgesteld conform de prognoses van de verschillende instituten en 
stafafdelingen van de KNAW. Onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de gegevens 
uit de meerjarenbegroting.

Uiteraard zijn deze prognoses gebaseerd op de informatie en de stand van zaken 
per 15 december 2020. Tal van ontwikkelingen en externe factoren kunnen de 
komende jaren van invloed zijn op de uitkomst van deze prognoses. Wat betreft 
de omvang van de rijksbijdrage is uitgegaan van de laatste mededelingen van het 
ministerie van OCW in het najaar van 2020.
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Meerjarenoverzicht exploitatie uit bedrijfsvoering (publiek)
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2020 van de exploitatie uit bedrijfs-
voering opgenomen. De meerjarencijfers 2021-2025 zijn gebaseerd op de gegevens 
uit de vastgestelde begroting over 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

Exploitatie bedragen x € 1.000
2020

realisatie
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting
2024

begroting
2025

begroting
Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige bijdragen en subsidies
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten

94.494
8.517

37.194
8.289

92.746
6.941

44.378
7.979

92.546
6.920

42.934
7.989

92.876
6.848

41.258
8.075

92.876
6.859

40.725
8.057

92.562
6.923

40.885
8.034

Totaal baten 148.494 152.044 150.389 149.057 148.517 148.404
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Toekenningen aan derden

99.111
12.476
10.808
18.975

5.070

100.804
12.589
12.474
23.377

4.338

98.904
12.465
12.516
23.409

4.182

96.921
12.373
12.555
23.556

3.982

95.780
11.829
12.640
23.435

3.782

95.337
10.886
12.334
23.441

3.580
Totaal lasten 146.440 153.582 151.475 149.387 147.466 145.578

Saldo baten en lasten 2.054 -1.538 -1.085 -330 1.051 2.826
Saldo financiële baten en lasten
Saldo doorbelastingen

-731
0

-503
0

-503
0

-503
0

-503
0

-503
0

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 1.323 -2.041 -1.588 -833 548 2.323
Bestemming van het exploitatieresultaat uit 
bedrijfsvoering
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

3.625
-2.302

623
-2.664

476
-2.065

1.215
-2.048

2.305
-1.756

3.837
-1.513

1.323 -2.041 -1.589 -833 549 2.324

Het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering in de begroting 2021 bedraagt 
€ 2.041.000 negatief. Dit resultaat is € 3.364.000 lager ten opzichte van de reali-
satie 2020. Dit verschil is opgebouwd uit € 3.350.000 hogere baten, € 7.142.000 
hogere lasten en per saldo € 228.000 hogere financiële baten en lasten vergeleken 
met de realisatie 2020. In 2022 wordt een tekort verwacht (gedekt vanuit de 
bestemmingsreserves), daarna lopen de verwachte exploitatieresultaten op en 
ontstaat er verdere ruimte voor beleidsontwikkeling.

De Rijksbijdrage OCW is in de begroting 2021 € 1.748.000 lager dan in de reali-
satie 2020. Deze daling wordt veroorzaakt enerzijds door het stopzetten van de 
financiering van Fryske Akademy (€ 1.539.000) via de KNAW en anderzijds door 
het aflopen van het programma ComeniusNetwerk (€ 200.000). De komende jaren 
wordt verwacht dat deze post constant blijft.

De overige bijdragen en subsidies zijn in de begroting 2021 € 1.576.000 lager ten 
opzichte van 2020. Dit heeft vooral betrekking op de in de meerjarenbegroting 
weggevallen overige bijdragen voor het Spinoza Centre. Daarna hebben deze een 
constant niveau.

De baten werk in opdracht van derden zijn in de begroting 2021 € 7.184.000 hoger 
ten opzichte van 2020. Deze toename valt met name te verklaren vanuit de achter-
gebleven realisatie in 2020 ten opzichte van de begroting 2020 (€ 7.601.000).

Deze achterblijvende realisatie 2020 ten opzichte van de begroting heeft onder 
meer te maken met de negatieve effecten van de coronalockdown. Bij de volgende 
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instituten zijn de grootste effecten waarneembaar: Hubrecht Instituut (€ 2.902.000, 
met name derde geldstroom), Humanities Cluster (€ 1.878.000, tweede en derde 
geldstroom), Nederlands Herseninstituut (€ 778.000).

De stijging in de begroting 2021 ten opzichte van realisatie 2020 vindt met name 
plaats binnen de derde geldstroom (€ 3.992.000) en de tweede geldstroom 
(€ 2.825.000). De grootste stijgingen vinden plaats bij het Hubrecht Instituut 
(€ 2.600.000), het Nederlands Herseninstituut (€ 1.500.000) en het Humanities 
Cluster (€ 800.000). Na 2021 lopen de verwachte contractprojectbaten geleidelijk 
af, vooral binnen de tweede geldstroom.

De overige baten zijn in de begroting 2021 per saldo € 310.000 lager ten opzichte 
van de realisatie 2020. Dit komt met name door de NWO-vergoeding voor corona-
vertraging bij de instituten (€ 330.000). Die zit wel in de realisatie van 2020, maar 
niet in de begroting voor 2021. Voor de begrotingsperiode zijn de overige baten 
stabiel rond de € 8.000.000.

De personele lasten liggen in de begroting 2021 € 1.693.000 hoger ten opzichte van 
de realisatie 2020. Deze stijging is voor het grootste deel te verklaren vanuit de 
verwachte loonstijgingen en vanuit het aantrekken van nieuwe onderzoeksgroepen, 
onder meer bij het Hubrecht Instituut. Meerjarig lopen de personele lasten af. Dat 
is in overeenstemming met het dalende verloop van de fte’s (zie ook de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk).

De huisvestingslasten zijn in de begroting 2021 € 1.666.000 hoger ten opzichte van 
de realisatie 2020. Dit komt doordat de realisatie in 2020 circa € 1.200.000 lager 
was dan begroot vanwege achterblijvende servicekosten en lagere overige facilitaire 
kosten als gevolg van de coronalockdown. Verder nemen de begrote huisvestings-
lasten bij KNAW-vastgoed in 2021 toe met circa € 400.000 vanuit het meerjarig 
onderhoudsplan. Voor de begrotingsperiode kennen de huisvestingslasten een 
stabiel verloop.

De overige materiële lasten liggen in de begroting 2021 € 4.402.000 hoger ten 
opzichte van de realisatie 2020. Dit betreft vooral projectgerelateerde lasten. Net als 
binnen de baten werk in opdracht van derden heeft dit onder meer te maken met de 
negatieve effecten van de coronalockdown.

De toekenningen aan derden dalen in de begroting 2021 per saldo € 732.000 
ten opzichte van de realisatie 2020. Ten eerste valt binnen KNAW-concern de 
toekenning aan de Fryske Akademy weg in 2021 (afname van € 1.539.000). Verder 
nemen de toekenningen aan derden toe binnen de instituten (€ 294.000) en bij 
Forum, Advies en Onderzoek (€ 525.000). Bij Forum, Advies en Onderzoek was in 
2020 namelijk sprake van onderbesteding. Over de begrotingsperiode loopt deze 
post geleidelijk af. Dit heeft met name betrekking op de aflopende bestedingen met 
betrekking tot China en Indonesië binnen KNAW centraal.

De dekking van het verwachte negatieve exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van 
€ 2.041.000 in de begroting 2021 vindt voor een groot deel plaats door onttrekkin-
gen uit bestemmingsreserves.
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Meerjarenoverzicht kengetallen
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2019-2020 van de belangrijkste ken-
getallen en sturingsindicatoren opgenomen. De signaleringswaarden zijn gebaseerd 
op de interne KNAW-doelstellingen. De meerjarencijfers 2021-2025 zijn gebaseerd 
op de gegevens uit de vastgestelde begroting over 2021 en de meerjarenbegroting 
2022-2025.

Kengetal/sturingsindicator standen per 31 december

2019
realisatie

2020
realisatie

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

doelstelling
KNAW

Solvabiliteit
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (exploitatieresultaat t.o.v. baten)

48,0%
1,32

-3,4%

47,0%
1,34

0,9%

51,9%
1,33

-1,3%

52,8%
1,35

-1,1%

53,0%
1,34

-0,6%

53,4%
1,34

0,4%

54,8%
1,41

1,6%

40%
1,0

-3%/3%

De solvabiliteit, ofwel het aandeel van het publiek eigen vermogen ten opzichte van 
het balanstotaal, vertoont een stijgend patroon in de begrotingsjaren naar 54,8% 
in 2025. De solvabiliteit geeft aan in welke mate de KNAW aan haar verplichtingen 
op langere termijn kan voldoen en voldoet bij waarden van boven de signalerings-
waarde van 40% aan de KNAW-doelstelling. De trend in de meerjarenbegroting 
wordt met name veroorzaakt door een lager investeringsniveau ten opzichte van de 
afschrijvingen. Daardoor neemt het balanstotaal af.

De liquiditeitspositie is weergegeven via de current ratio, de verhouding tussen de 
vlottende activa en de kortlopende schulden, en geeft weer in welke mate de KNAW 
op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Deze verhouding blijft tot 
2024 vrij constant rond de 1,3. De KNAW-doelstelling voor de current ratio is 1,0 of 
hoger.

De rentabiliteit (exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering als percentage van de totale 
baten) bedraagt in 2019 -3,4% en valt daarmee buiten de door de KNAW gestelde 
bandbreedte van +/- 3%. Dat kwam met name door een aantal incidentele posten. 
In de periode tussen 2020 en 2025 ligt het kengetal binnen de bandbreedte, tussen 
de 1,3% negatief en 1,6% positief.
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Meerjarenoverzicht balans
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2020 van de balans opgenomen. De 
meerjarencijfers 2021-2025 zijn gebaseerd op de gegevens uit de vastgestelde 
begroting over 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

Balans bedragen x € 1.000

31-12-2020
realisatie

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

119.951
35.720

119.542
32.902

117.569
32.902

116.667
32.902

117.021
32.902

115.516
32.902

Totaal vaste activa 155.671 152.444 150.471 149.569 149.923 148.418
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

493
22.189
91.613

455
24.673
79.309

455
24.673
74.288

455
24.673
72.492

455
24.673
71.474

455
24.673
71.675

Totaal vlottende activa 114.295 104.437 99.416 97.620 96.602 96.803
Totaal activa 269.966 256.881 249.887 247.189 246.525 245.221
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsfondsen publiek

104.102
11.936
10.835

102.237
21.099

0

102.713
19.034

0

103.928
16.986

0

106.233
15.230

0

110.070
13.717

0
Publiek eigen vermogen
Privaat eigen vermogen

126.873
35.394

123.336
32.902

121.748
32.902

120.914
32.902

121.463
32.902

123.787
32.902

Totaal eigen vermogen 162.267 156.238 154.650 153.816 154.365 156.689
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

6.552
15.642
85.505

6.290
10.900
83.453

6.118
10.300
78.819

6.057
9.700

77.616

5.996
9.100

77.064

5.988
8.500

74.044
Totaal vlottende passiva 85.505 83.453 78.819 77.616 77.064 74.044
Totaal passiva 269.966 256.881 249.887 247.189 246.525 245.221

Activa
De materiële vaste activa dalen na 2021 geleidelijk doordat de afschrijvingslasten 
op eerdere investeringen hoger zijn dan de geraamde bedragen voor nieuwe 
investeringen. Het investeringsprogramma voor de komende jaren ziet er als volgt 
uit:
 
Investeringsprogramma bedragen x € 1.000

2020
realisatie

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

Huisvestingsinvesteringen
Overige investeringen
Desinvesteringen

2.279
6.411

5.634
6.765

3.058
4.084

5.845
3.178

5.882
3.935

1.920
3.896

Totaal (des)investeringen 8.690 12.399 7.142 9.023 9.817 5.816

 
De huisvestingsinvesteringen bedragen in de periode 2021-2025 € 22.339.000. 
Het grootste gedeelte hiervan betreft renovatie/verbouwing bij het Nederlands 
Herseninstituut, de bijdrage aan een dierproeffaciliteit bij het Hubrecht Instituut en 
een uitbouw van kascompartimenten bij het NIOO.

De overige investeringen komen naar verwachting van 2021-2025 uit op 
€ 21.858.000 en betreffen met name investeringen in onderzoeksapparatuur bij de 
levenswetenschappelijke instituten.

De omvang van de financiële vaste activa blijft over de jaren 2021-2025 gelijk, 
omdat de uitgaven aan de doelbestedingen in meerjarig perspectief gelijk moeten 
zijn aan de opbrengsten van de beleggingen.
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De waarde van de voorraden blijft de komende jaren naar verwachting rond de 
€ 500.000.
De toename van de vorderingen en overlopende activa in 2021 heeft vooral betrek-
king op de contractprojecten.

De komende jaren dalen de liquide middelen per saldo van € 91.613.000 eind 2020 
naar € 71.675.000 eind 2025. De relatief grote daling van de realisatie 2020 naar 
begroting 2021 valt te verklaren vanuit de positieve afwijking in de realisatie 2020 
ten opzichte van de begroting (positief verschil van € 13.775.000), met name bij de 
instituten (onder meer Humanities Cluster, Nederlands Herseninstituut, NIOD). Zie 
verder ook de toelichting in paragraaf 6.3.

De liquide middelen nemen over de begrote periode 2021-2025 af, onder meer 
binnen KNAW-centraal door geleidelijk aflopende huisvestingsinvesteringen. 
Daarnaast vindt de daling met name plaats binnen de instituten vanwege afne-
mende investeringen en (in de begroting 2021) de aflopende financiële lease van 
het Spinoza Centre.

Passiva
Als gevolg van de begrote exploitatietekorten tussen 2021-2023 neemt het totale 
publiek eigen vermogen (de algemene reserve plus de bestemmingsreserves) 
aanvankelijk geleidelijk af om daarna tussen 2024-2025 weer te stijgen naar 
€ 123.787.000. Daarbij dalen de bestemmingsreserves en nemen de algemene  
reserve toe.

De post voorzieningen bestaat onder meer uit reorganisatievoorzieningen en 
voorzieningen voor ambtsjubilea, wachtgelden en WIA-eigenrisicodragerschap. 
Naar verwachting zal deze post de komende jaren rond de € 6.000.000 liggen.

De langlopende schulden zullen in de komende jaren geleidelijk dalen door het aflos-
sen van de van het UMCU verkregen lening voor het bouwen van twee verdiepingen 
voor het UMCU in de nieuwbouw van het Hubrecht Instituut.

De relatief grote afname van realisatie 2020 naar begroting 2021 betreft het 
wegvallen van de financiële lease met het AMC voor de huurovereenkomst van het 
Spinoza Centre.

Het dalende verloop van de kortlopende schulden en overlopende passiva houdt 
met name verband met bestedingen van de aflopende projectsubsidies China en 
Indonesië.
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Specificatie fte’s
In onderstaande tabellen zijn de realisatiecijfers 2019 en 2020 van het aantal 
arbeidsplaatsen (fte’s) opgenomen. De meerjarencijfers 2021-2025 zijn gebaseerd 
op de gegevens uit de vastgestelde begroting over 2021 en de meerjarenbegroting 
2022-2025.
 
Stand aantal fte’s ultimo boekjaar

2019
realisatie

2020
realisatie

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

Wetenschappelijk Personeel (WP)
Ondersteunend Wetenschappelijk Personeel (OWP)
Ondersteunend Beheerspersoneel (OBP)
Personeel Forum, Advies en Onderzoek (FAO)

548
328
270

20

563
326
280

22

575
336
278

28

584
311
283

24

585
305
279

24

581
295
279

24

582
291
276

24

581
294
276

24
Totaal fte's 1.166 1.191 1.217 1.202 1.193 1.179 1.173 1.175
• onbepaalde tijd
• onbepaalde tijd met voorwaarden
• bepaalde tijd

603
38

525

619
45

527

605
29

583

625
43

534

619
43

531

610
41

528

602
40

531

597
40

538
Totaal fte's 1.166 1.191 1.217 1.202 1.193 1.179 1.173 1.175

 
De toename van het aantal fte’s in 2021 in vergelijking met de realisatie 2020 wordt 
vooral verklaard vanuit het aantrekken van nieuwe onderzoeksgroepen en nieuw 
wetenschappelijk personeel, onder meer bij het Hubrecht Instituut, Nederlands 
Herseninstituut en NIOO. Na 2021 daalt het totale aantal fte’s weer. Dit is voor 
een groot deel te verklaren vanuit de daling van het aantal fte’s bij het Humanities 
Cluster (begrote afname van 25 fte tussen 2021-2025) in verband met niet opge-
vulde vacatures ontstaan vanuit pensioneringen.

Van het aantal fte’s in de KNAW-organisatie in 2021 van 1.201 heeft 52% betrek-
king op de levenswetenschappelijke instituten, 38% op de geestes- en sociaalweten-
schappelijke instituten en 10% komt voor rekening van de centrale organisatie van 
de KNAW.
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7.1 Geconsolideerde jaarrekening

7.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(in duizenden euro’s)
De balans is na resultaatbestemming opgesteld. 

1 Activa 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa 119.951 123.817
1.2 Financiële vaste activa 35.720 34.186

Totaal vaste activa 155.671 158.003

Vlottende activa
1.3 Voorraden 493 364
1.4 Vorderingen en overlopende activa 22.189 25.450
1.5 Liquide middelen 91.613 78.858

Totaal vlottende activa 114.295 104.672

Totaal activa 269.966 262.675

2 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen 162.267 160.208
2.2 Voorzieningen 6.552 6.203
2.3 Langlopende schulden 15.644 16.734
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 85.503 79.530

Totaal passiva 269.966 262.675
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7.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

(in duizenden euro’s)
 

2020 Begroting
2020 2019

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 94.494 89.837 90.439
3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.517 8.230 9.802
3.3 Baten werk in opdracht van derden 37.194 44.795 41.664
3.4 Overige baten 10.638 9.211 14.295

3 Totaal baten 150.843 152.073 156.200

4 Lasten
4.1 Personele lasten 99.111 99.441 98.732
4.2 Afschrijvingslasten 12.476 12.301 14.814
4.3 Huisvestingslasten 10.808 12.071 11.745
4.4 Overige materiële lasten 25.658 32.905 31.359

4 Totaal lasten 148.053 156.718 156.650

Saldo baten en lasten 2.790 -4.645 -450

5 Financiële baten en lasten -731 -830 -904

Resultaat 2.059 -5.475 1.354

Voorgestelde resultaatbestemming:

Algemene reserve 3.625 -3.588 -2.126
Bestemmingsreserves publiek   -2.209   -2.245   -3.032 
Totale publiek eigen vermogen 1.416 -5.833 -5.158

Bestemmingsfondsen privaat   643   358   3.804
Totale privaat eigen vermogen 643 0 3.804

Totaal resultaat   2.059 -5.475 -1.354
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7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

(in duizenden euro’s)
2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 2.790 -450

Aanpassingen voor:
1.2 Waardemutaties financiële vaste activa -2.103 -4.490
2.2 Mutaties voorzieningen 349 825
4.2 Afschrijvingslasten 12.476 14.814

Mutaties werkkapitaal:
1.3 Voorraden -129 -32
1.4 Vorderingen 3.261 -1.139
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva (exclusief investeringsfac-

turen) 5.239 14.307
Mutatie vooruitontvangen subsidies (excl. correctie beginbalans) 0 -3.753

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 21.883 20.082

5 Ontvangen interest/valutaverschil 54 48
5 Betaalde interest -785 -952

-731 -904

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 21.152 19.178

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.1 Investeringen in materiële vaste activa -8.690 -10.325
1.1 Desinvestering/buitengebruikstelling in materiële vaste activa 80 162
1.2 Saldo investeringen in financiële vaste activa -15.419 -13.665
1.2 Saldo desinvesteringen in financiële vaste activa 15.988 14.351
2.4 Mutatie schulden (investeringsfacturen) 1.257 22

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.784 -9.455

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.3 Aflossing langlopende schulden/verplichtingen -1.614 -1.614

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.614 -1.614

Mutatie liquide middelen   12.755   8.109 

Specificatie netto-kasstroom
Stand 31/12 91.613 78.858
Stand 1/1 78.858 70.749
Mutatie liquide middelen 12.755 8.109

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Er wordt uitgegaan van een 
correctiesysteem, waarbij het gerapporteerde resultaat wordt aangepast voor afschrijvingen, 
overige mutaties zonder kasstroom en mutaties voorzieningen. Dit geeft inzicht in de ‘achter-
liggende krachten’ die de kasstroom bepalen.
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7.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

Toegepaste standaarden en algemene informatie
De KNAW is een rechtspersoon met een wettelijke taak en bezit rechtspersoonlijkheid op grond 
van de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ (WHW), artikel 1.5.1 
en artikel 1.16. In de WHW is aangegeven dat de KNAW jaarlijks een jaarverslag dient op te 
stellen, waarvoor de minister van OCW richtlijnen kan geven. Deze richtlijnen zijn opgenomen 
in de ‘Regeling jaarverslaggeving onderwijs’. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming 
van Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en 
met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector (WNT).

De KNAW vervult drie (wettelijke) taken: genootschap van excellente wetenschappers uit alle 
disciplines; bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten; adviseur van de regering 
op het gebied van wetenschapsbeoefening.

Om inhoud te geven aan haar wettelijke taken:
• fungeert de KNAW als forum voor het wetenschappelijk debat en voor de uitwisseling van 

wetenschappelijke informatie;
• voert zij beleid en beheer voor wetenschappelijke instituten;
• brengt zij adviezen en verkenningen uit;
• onderhoudt zij internationale wetenschappelijke betrekkingen;
• kent zij wetenschappelijke prijzen toe en voert zij enkele subsidieprogramma’s uit, al dan 

niet namens aan haar toevertrouwde stichtingen en fondsen.

De KNAW is gevestigd aan Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam en heeft 54667089 als Kamer 
van Koophandel nummer.

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die 
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarre-
kening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor 
de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Rapporteringsvaluta en afronding
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven.
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Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening 2020 van de KNAW zijn de hieronder vermelde rechts-
personen en organisatieonderdelen opgenomen. Een rechtspersoon en organisatieonderdeel 
wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de KNAW, indien de KNAW een 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of indien de KNAW op enig andere wijze de 
financiële en operationele activiteiten kan beheersen:

Rechtspersonen (consolidatie)
• KNAW Holding B.V.
• Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting
• Arend Heyting Stichting
• Dr. J.L. Dobberke Stichting
• Evert Willem Beth Stichting
• Stichting Bakhuis Roozeboom Fonds
• Stichting Erasmi Opera Omnia
• Stichting Gilles Holst Fonds
• Stichting J. Gonda Fonds
• Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds
• Stichting Van ’t Hoff Fonds
 
Alle rechtspersonen zijn een 100% deelneming van de KNAW en zijn gevestigd in Amsterdam.  

Organisatieonderdelen (instituten geesteswetenschappen en sociale wetenschappen 
(GSW))
• Data Archiving and Networked Services (DANS)
• Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)
• Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
• Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
• Meertens Instituut
• Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
• Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
• NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Organisatieonderdelen (instituten levenswetenschappen (LW))
• Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut
• Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
• Nederlands Herseninstituut (NIN)
• Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
• Spinoza Centre for Neuroimaging

Overige organisatieonderdelen
• Rathenau Instituut
• KNAW-centraal (Bureau, Forum, Advies en Onderzoek en Concern); dienstverlening voor de 

gehele organisatie.

Verwerking intercompany transacties
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden 
tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden 
geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn 
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd 
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tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de 
Groep.

Overzicht verbonden partijen ultimo 2020
Verbonden partijen zijn partijen waarover de KNAW direct of indirect via één of meer tussen-
personen zeggenschap of significante invloed heeft.
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht.

Naam Juridische 
vorm

Statutaire 
vestiging

Activiteiten

Stichting IISG Stichting Amsterdam Het bevorderen van kennis en weten- 
schappelijke studies van de nationale en 
internationale sociale geschiedenis in 
de ruimste zin van het woord.

Stichting Tot beheer van 
materialen op het gebied van 
de sociale geschiedenis

Stichting Amsterdam Het beheren van een bibliotheek en 
archieven, verzamelingen en fondsen 
van derden; het uitgeven van publica 
ties.

Centraalbureau voor 
Schimmelcultures ‘Odo van 
Vloten’

Stichting Utrecht Financiële steun voor collectie  
micro-organismen.

Vrienden van het 
Herseninstituut (voorheen 
Stichting tot Ondersteuning 
van de Hersenbank)

Stichting Amsterdam De stichting heeft ten doel het 
onderzoek van het Nederlands 
Herseninstituut te stimuleren in de 
ruimste zin van het woord.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Activa en passiva worden opgenomen tegen kostprijs, tenzij anders vermeld. Een actief wordt 
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen op het moment dat het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van de 
jaarrekening 2019. 
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Stelselwijziging 
Met ingang van boekjaar 2020 is het niet langer toegestaan om voorzieningen op basis van 
nominale waarde te waarderen indien de tijdswaarde van geld materieel is. Indien de tijds-
waarde van geld materieel is, is waardering tegen de contante waarde en toepassen van een 
indexering op de voorziening verplicht. De oprenting van de voorziening wordt verwerkt als 
interestlast. Daarnaast is voor de berekening van de jubileumvoorziening rekening gehouden 
met een vertrekkans. Deze stelselwijziging is retrospectief verwerkt in deze jaarrekening 2020. 
De impact op het resultaat is ongeveer € 400.000 positief. Dit bedrag bestaat uit € 600.000 
vrijval als gevolg van het toevoegen van een vertrekkans, indexeren en contant maken van de 
jubileumvoorziening. Daarnaast heeft een dotatie van € 200.000 plaatsgevonden aan de WIA 
voorziening (contant maken en indexeren).   

Gebruik van schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding diverse oordelen en schattingen. De schattingen en veronderstellingen worden binnen 
de reguliere planning- en controlcyclus beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.

De belangrijkste oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen (zie 
toelichting op de balans) zijn:
• bepaling van de personeelsvoorzieningen;
• bepaling van de verwachte gebruiksduur van materiële vaste activa;
• bepaling van de voorziening voor mogelijk oninbare subsidievorderingen en overige vorde-

ringen.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 
opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig, of beide posten simultaan, af te 

wikkelen.

Financiële instrumenten 
 
Algemeen
Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 
effecten en schulden verstaan. Het beleid van de KNAW omtrent financiële instrumenten is 
vastgelegd in een Treasury Statuut en in een Beleggingsstatuut. Alle aan- en verkopen volgens 
standaard marktconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat 
wil zeggen: de datum waarop de KNAW de bindende overeenkomst aangaat. Voor de grondsla-
gen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
 
Valutarisico
De KNAW is voornamelijk werkzaam in Nederland en de Europese Unie en loopt beperkt 
valutarisico’s. Bedragen die in vreemde valuta ontvangen zijn, worden direct omgezet naar een 
Eurorekening, tenzij er voor deze gelden een financiële verplichting bestaat om dit geld op enig 
moment weer in diezelfde vreemde valuta uit te betalen aan derden.
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Prijsrisico
Als gevolg van beleggingen in beursgenoteerde effecten loopt de KNAW prijsrisico. Het beleg-
gingsbeleid van de KNAW is gericht op het behalen van rendement op de lange termijn, waarbij 
het te nemen risico niet hoger mag zijn dan nodig is om de gestelde rendementsdoelstellingen 
te realiseren. Het prijsrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de portefeuille 
en door limieten te stellen aan de middelenverdeling. Het beheer van de beleggingsportefeuille 
van de KNAW is uitbesteed aan twee geselecteerde vermogensbeheerders.
 
Renterisico
De KNAW loopt geen renterisico over de rentedragende schulden en herfinanciering van 
bestaande financieringen. De langlopende schulden van de KNAW kennen over de gehele 
looptijd een vaste rente.

Kredietrisico en liquiditeitsrisico
De KNAW heeft geen significante concentraties van kredietrisico en liquiditeitsrisico. Verkoop 
vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de KNAW. Verkoop 
vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de dertig en zestig dagen. Voor grote leverin-
gen kan een afwijkende krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende 
zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De KNAW heeft geen leningen verstrekt aan derden. De tegoeden van de KNAW op de bankre-
keningen worden sinds de invoering per 1 januari 2003 van het geïntegreerd middelenbeheer 
aangehouden bij het ministerie van Financiën. De KNAW bewaakt haar liquiditeitspositie en 
ziet erop toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te 
kunnen voldoen.

Valutaomrekening
Bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s, de functionele en presentatievaluta van de KNAW. 
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
functionele valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire 
balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omge- 
rekend tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. Koersverschillen die optreden 
bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden 
verwerkt in de exploitatierekening.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrij- 
gingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de 
cumulatieve lineaire afschrijvingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde en indien 
van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Er zijn geen rentekosten 
in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.
De materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt 
niet afgeschreven.

In de aanschafwaarde worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten 
zich voordoen en aan de activeringscriteria is voldaan, en dus de gebruiksduur van de mate-
riële vaste activa verlengen. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als 
gedesinvesteerd beschouwd en in één keer ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. 
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Alle overige onderhoudskosten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Bij buiten gebruik gestelde activa zijn de afschrij-
vingen beëindigd. 

Gehanteerde afschrijvingspercentages 
Terreinen en activa in aanbouw 
Casco gebouwen
Afbouw gebouwen
Bestrating 
Inbouw gebouwen
Gebouweninstallaties 
Bomen en tuin
Bedrijfsinstallaties (laboratorium e.d.) 
Inventaris (bureaus, kasten e.d.) 
Groot onderhoud gebouwen
ICT-installaties (netwerk e.d.) 
Inventaris (bureaustoelen e.d.) 
Vervoermiddelen
Technische apparatuur 
Computerapparatuur/software

Nihil 
3,33%
3,33%
3,33%
6,67%
6,67%
6,67%

10%
10%

10%-20%
12,5%

20%
25%

10%-25%
25%-33,33%

Indien de verwachting over de afschrijvingsmethode, gebruiksduur of restwaarde in de loop 
van de tijd wijzigt, wordt dit als een schattingswijziging verantwoord.

Financiële vaste activa
De KNAW beheert private fondsen die zijn opgebouwd uit giften, legaten en erfstellingen. In 
de jaarrekening van de KNAW zijn deze in beheer genomen fondsen separaat opgenomen. De 
zeggenschap over dit vermogen berust bij de besturen van de afzonderlijke fondsen. De effecten 
(beleggingen van de fondsen) worden gewaardeerd tegen de reële waarde ultimo boekjaar. De 
grondslag voor de waardemutatie is de op dat moment geldende koers. De waardemutaties zijn in 
het resultaat verwerkt.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermin-
deringsverliezen.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen 
vermogen worden in de eerste waardering verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde 
worden de transactiekosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs worden verwerkt in de eerste waardering.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De KNAW 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.
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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 last ver-
werkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 
betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereen-
komst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt 
waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten 
bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks 
kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige 
netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden ver- 
antwoord 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. Een bijzondere waarde-
vermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Voorraden
Voorraden worden tegen verkrijgingsprijzen gewaardeerd of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegen- 
prestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boek- 
waarde van de vordering.

Contractprojecten
In de waardering van contractprojecten worden de lasten begrepen die direct betrekking 
hebben op het project (zoals personeelslasten voor werknemers die werkzaam zijn op het 
project, materiële lasten en aanschaf van installaties die bij de uitvoering van het project 
worden gebruikt), de lasten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen 
en toewijsbaar zijn aan het project en andere lasten die contractueel aan het project kunnen 
worden toegerekend. Gedeclareerde termijnen en verwachte verliezen worden in mindering 
gebracht op contractprojecten. Het saldo van contractprojecten leidt tot een vordering of een 
schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Projecten met een saldo voorgefi-
nancierde bedragen worden opgenomen onder de vorderingen als ‘nog te ontvangen bedragen’. 
Projecten met een saldo vooruitontvangen bedragen worden opgenomen onder de kortlopende 
schulden als ‘vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen’.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. 
Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij het eventueel met 
opoffering van rentebaten – ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar 
verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de KNAW, worden als 
financiële vaste activa gerubriceerd.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in publiek vermogen (algemene reserve en bestem- 
mingsreserves) en privaat vermogen (bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves).
• Als algemene reserve wordt aangeduid het gedeelte van het eigen vermogen waarover 

zonder belemmering door wettelijke bepalingen kan worden beschikt voor het doel waar-
voor de KNAW is opgericht.

• De post ‘bestemmingsreserves’ is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur 
van de KNAW expliciet een bestedingsdoel heeft gegeven.

• De post ‘bestemmingsfondsen’ is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan door derden 
een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. De fondsen worden opgenomen overeen-
komstig de marktwaarde van de onderliggende beleggingen ultimo boekjaar (zie financiële 
vaste activa).

Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd indien de KNAW op balansdatum een in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. 
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te 
wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde waarbij rekening wordt 
gehouden met toekomstige salarisstijgingen of andere stijgingen van toekomstige kosten 
(indien van toepassing). Indien het waarschijnlijk is dat een vergoeding van een derde zal 
worden ontvangen voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen, 
wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Pensioenen
KNAW is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. ABP is een bedrijfstakpensioenfonds 
met een toegezegde pensioenregeling (multi-employer-defined benefit-regeling). Gezien het 
feit dat de pensioenregeling een multi-employerregeling betreft, is de pensioenregeling als een 
toegezegde bijdrageregeling (defined-contribution-regeling) verantwoord. Naast de premie-
betalingen bestaan en geen andere verplichtingen. De dekkingsgraad van ABP bedroeg 97,5% 
ultimo februari 2021.
De in de verslagperiode verwerkte pensioenlast is gelijk aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op 
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlo-
pende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De 
langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode verminderd met de direct daaraan toe te rekenen 
transactiekosten. Winsten of verliezen worden in de staat van baten en lasten opgenomen 
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amorti- 
satieproces. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen schulden met een looptijd langer dan 
een jaar (langlopende schulden) en schulden korter dan een jaar (kortlopende schulden).
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De 
kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economi- 
sche realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt 
als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik 
van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief 
omvat.

KNAW als lessee
In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van 
het lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen en de KNAW geen 
eigenaar is) worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan 
van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het 
moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante 
waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden 
opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in 
rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante rentevoet 
wordt bereikt over de resterende netto-verplichting.

Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperi- 
ode, of de gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee 
aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt. In geval van operationele leasing worden 
de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht.

KNAW als lessor
Bij operationele lease worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de leaseperiode ten 
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden toegerekend 
over de leaseperiode tegenover de leasebaten.

Operational leasing
De KNAW heeft leasecontracten waarbij de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 
zijn, niet nagenoeg geheel door de KNAW worden gedragen. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ont- 
vangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
over de looptijd van het contract.

Overlopende passiva
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die ten gunste van het volgend 
exploitatiejaar komen en schulden ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn 
toegerekend. Als per saldo sprake is van een vooruit ontvangen bedrag, wordt het bedrag 
verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De lasten 
worden bepaald met inachtneming van de hierna vermelde grondslagen van waardering, en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De (voorzienbare) verplichtin-
gen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden 
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 
indien overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Het 
exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering wordt gedefinieerd als het verschil tussen de baten 
en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen.

De baten bestaan uit de rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies; baten uit werk 
in opdracht van derden, overige baten, baten uit bestemmingsfondsen en financiële baten. De 
rijksbijdrage wordt toegerekend aan de periode waarop deze betrekking heeft. 

Overige overheidsbijdragen en subsidies en baten werk in opdracht van derden (contractpro-
jecten) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk 
aan de werkelijke declarabele lasten. Resultaten worden ten gunste of ten laste van de staat 
van baten en lasten gebracht in de periode van gereedkomen van (een afgerond deel van) een 
project. Eventuele negatieve resultaatverwachtingen van lopende projecten worden in de staat 
van baten en lasten verwerkt op het moment waarop deze verliezen voorzienbaar zijn.

Overige baten zijn de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar 
als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Onder de overige baten worden, de baten van 
verhuur onroerend goed, detachering personeel en opbrengsten gerelateerd aan beleggingen 
(bestemmingsfondsen), opgenomen.  

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit.

Financiële baten en lasten
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende 
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast zodanig toegerekend aan de 
opeenvolgende verslagperioden dat de effectieve rente wordt verwerkt in de staat van baten 
en lasten en in de balans tegen de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en 
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht 
wordt onderscheid gemaakt tussen kasstroom uit operationele activiteiten, uit investerings- en 
uit financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. De geldmiddelen en effecten die deel uitmaken van de beleggingen van de fondsen 
worden gepresenteerd onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Ontvangsten en uitga-
ven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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7.6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020

1.1 Materiële vaste activa
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Totaal
Stand per 1-1-2020
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

160.979
-60.819

93.619
-79.647

231
-203

1.028
0

10.997
-2.368

266.854
-143.037

Boekwaarde 1-1-2020 100.160 13.972 28 1.028 8.629 123.817

Mutatie aanschafwaarde
Investeringen/overdracht 
huidig jaar
Buitengebruikstellingen
Desinvesteringen

544
-74

0

6.411
-923

0

24
0

-23

1.711
0
0

0
0
0

8.690
-997

-23
470 5.488 1 1.711 0 7.670

Mutatie afschrijvingen
Afschrijvingen
Buitengebruikstellingen
Desinvesteringen

-6.197
20

0

-5.981
897

0

-11
0

23

0
0
0

-287
0
0

-12.476
917

23
-6.177 -5.084 12 0 -287 -11.536

Stand per 31-12-2020
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

161.450
-66.996

99.107
-84.731

232
-191

2.739
0

10.997
-2.655

274.524
-154.573

Boekwaarde 31-12-2020 94.454 14.376 41 2.739 8.342 119.951

 
Op de balans wordt de boekwaarde van de materiële vaste activa geregistreerd, zijnde het 
saldo van aanschafwaarde (investeringen tegen historische kosten) en de gerealiseerde 
afschrijvingen.

Onder de materiële vaste activa is tevens het pand van het Spinoza Centre for Neuroimaging 
opgenomen dat met een financial lease is gefinancierd. De waarde hiervan bedraagt ultimo 
2020 € 5,7 miljoen.

De totale investeringen zijn in 2020 uitgekomen op € 8.7 miljoen.

In inventaris en apparatuur is een bedrag van € 6,4 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen 
hebben zich met name voorgedaan bij het Hubrecht Instituut (€ 3 miljoen), het centrale 
KNAW/Trippenhuis (€ 1,2 miljoen), het Nederlands Herseninstituut (€ 1,2 miljoen) en het 
Nederlands Instituut voor Ecologie (€ 1 miljoen).

De post ‘niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar’ van € 8,3 miljoen bestaat uit het aan het UMC 
Utrecht verhuurde deel van het Hubrecht gebouw en het voormalige en buiten gebruik gestelde 
NIOO-pand in Heteren.
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Een gedeelte van het pand van het Hubrecht Instituut is verhuurd. De looptijd van de huurover-
eenkomst bedraagt 30 jaar ingaande vanaf 1 oktober 2015.

1.2 Financiële vaste activa

1.2 Financiële vaste activa Boekwaarde 
1-1-2020

Aankopen / 
toevoegingen

Verkopen / 
verminderin-

gen

Waarde
mutaties 

ongereali-
seerd

Boekwaarde 
31-12-2020

1.2.1 Effecten
Aandelen
Obligaties
Overige

16.690
14.983
 2.513

13.308
2.098

 13

11.091
2.384
2.513

1.415
688

0

20.322
15.385

  13
Totaal effecten 34.186 15.419 15.988 2.103 35.720

Financiële vaste activa   34.186 15.419 15.988 2.103 35.720

1.2.1 Effecten
Onder de effecten zijn beleggingen in aandelen en vastrentende waarden die ter beurze 
zijn genoteerd opgenomen. De beginstand per 1-1-2020 bevat eveneens het saldo van de 
beleggings- en spaarrekeningen ad € 4,2 miljoen en de schulden uit hoofde van toekenningen 
ad € 1,7 miljoen. Het saldo hiervan bedraagt € 2,5 miljoen en is opgenomen onder de post 
‘overige’.  

Om de beeld in de jaarrekening te verbeteren worden deze posten niet langer onder de 
financiële vaste activa gesaldeerd gepresenteerd maar opgenomen onder de balansposten die 
ze vertegenwoordigen. Om deze reden is deze post in het verloopoverzicht naar nihil terugge-
bracht en zijn de posten verdeeld over de liquide middelen en schulden. 

Indien deze aanpassing niet plaatsgevonden zou hebben dan zou een bedrag van € 0,8 miljoen 
credit onder de regel ‘overige’ opgenomen, bestaande voor € 1,4 miljoen uit banksaldi en 
€ 2,2 miljoen uit overige schulden.

De mutatie van de financiële vaste activa in het boekjaar zou inclusief de post ‘overige’ (rek-
ening houdend met een eindsaldo ad € 0,8 miljoen credit) € 0,7 miljoen positief bedragen. 
Deze mutatie betreft het private resultaat zoals opgenomen in de staat van baten en lasten. Dit 
resultaat bestaat uit het saldo van de baten van de bestemmingsfondsen van € 2,5 miljoen en 
de lasten van de bestemmingsfondsen ad € 1,8 miljoen. De baten van de bestemmingsfondsen 
bestaan voor € 2,4 miljoen uit opbrengsten van beleggingen. De lasten van de bestemmings-
fondsen bestaan uit uitkeringen doelstellingen fondsen van € 1,6 miljoen, begeleidingskosten 
KNAW van € 0,1 miljoen en beheerskosten vermogensbeheerders van € 0,1 miljoen. Het 
rendement ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen (exclusief gelddeel) bedroeg 6,8% 
positief (2019: 16,2% positief).

Onder de overige financiële activa is een nieuw verworven kapitaalbelang opgenomen in K5 
Therapeutics. In 2020 heeft de KNAW 300.000 aandelen verworven in de nieuw opgerichte 
Belgische rechtspersoon K5 Therapeutics. Inbreng heeft plaatsgevonden anders dan in geld, 
namelijk know-how in de vorm van bewerkte hersenweefsels. Waardering van deze aandelen 
heeft plaatsgevonden op basis van de waarde van de inbreng in natura.
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De kaders en de richtlijnen waarbinnen geopereerd mag worden bij het beheren van het 
private vermogen van de KNAW zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut (dat voldoet aan de 
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’). Het meest recente beleggingsstatuut is op 
17 december 2019 door het bestuur van de KNAW vastgesteld. Uit dit beleggingsstatuut volgt 
tevens het mandaat dat aan de vermogensbeheerders wordt gegeven voor het beheer van de 
beleggingsportefeuille van de KNAW. 

In het beleggingsmandaat is onder meer bepaald dat het maximale belang dat in aandelen mag 
worden belegd 65% van het belegd vermogen is. Minimaal 35% van het belegd vermogen moet 
worden belegd in obligaties en andere vastrentende waarden. Daarnaast heeft de KNAW in het 
beleggingsstatuut richtlijnen voor een duurzaam beleggingsbeleid opgenomen.

De effecten staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.

1.3 Voorraden
1.3 Voorraden 31-12-2020 31-12-2019

1.3.1
1.3.2

Voorraden publicaties
Overige voorraden

45
448

20
344

Voorraden 493 364

1.3.1 Voorraden publicaties
De voorraden publicaties (boeken en dergelijke) hebben betrekking op het Westerdijk 
Instituut.

1.3.2 Overige voorraden
De overige voorraden betreffen chemicaliën, goederen in transport en overige gebruiksgoede- 
ren en gebruiksmaterialen.
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1.4 Vorderingen en overlopende activa
1.4 Vorderingen en overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren 5.397 6.559
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 2.151 1.736
Verstrekte voorschotten 10 26

1.4.2.1 Contractprojecten   14.675   17.170
Subtotaal overlopende activa 16.837 18.932

1.4.3 Voorziening wegens oninbaarheid   -44   -41 
Vorderingen en overlopende activa   22.189   25.450

1.4.2.1 Contractprojecten 31-12-2020 31-12-2019
OCW 1 1
Europese Unie 2.671 2.574
NWO 6.283 9.146
Overige  5.718  5.449
Onderhanden contractprojecten 14.675 17.170

1.4.3 Verloop voorziening wegens oninbaarheid 2020 2019
Stand per 1 januari -41 -72
Onttrekking 0 0
Dotatie -29 -38
Vrijval   26  69
Stand per 31 december   -44 -41

Op de post ‘debiteuren’ is ultimo 2020 een voorziening van € 44.000 in mindering gebracht
voor mogelijke oninbaarheid (ultimo 2019 € 41.000). Alle vorderingen en overlopende activa 
(afgezien van een deel van de contractprojecten) hebben een looptijd korter dan één jaar.
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1.5 Liquide middelen
1.5 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

Kasmiddelen 7 10
Tegoeden op bankrekeningen 91.606 78.848

Liquide middelen   91.613 78.858

De tegoeden op de bankrekeningen worden sinds de invoering per 1 januari 2003 van het 
geïntegreerd middelenbeheer aangehouden bij het ministerie van Financiën. Deelname van de 
KNAW aan de regeling via het betreffende ministerie is een wettelijke verplichting. De KNAW 
voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Op dit moment zijn in dit 
verband geen leningen en beleggingen door de KNAW aangegaan, anders dan de beleggingen 
van de private fondsen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de KNAW en staan 
uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. 

2.1 Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen Stand per 

1-1-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

2.1.1 Algemene reserve 100.477 0 3.625 104.102
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 14.145 0 -2.209 11.936
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 565 0 -93 472
2.1.4 Bestemmingfonds (privaat) 34.186 0 736 34.922
2.1.5 Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen 160.208 0 2.059 162.267

2.1 Eigen vermogen Stand per 
1-1-2019

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2019

2.1.1 Algemene reserve 102.603 0 -2.126 100.477
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 17.177 0 -3.032 14.145
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 565 0 0 565
2.1.4 Bestemmingfonds (privaat) 30.382 0 3.804 34.186
2.1.5 Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen 161.562 0 -1.354 160.208
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2.1.2 Bestemmingsreserves publiek Stand per 
31-12-2019

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

2.1.2.1 NIOO afschr. nieuwbouw/verv. investeringen 4.893 0 -137 4.756
2.1.2.2 Vernieuwing geesteswetenschappen 1.426 0 -242 1.184
2.1.2.3 Onderzoeksfonds Instituten 3.389 0 -104 3.285
2.1.2.4 Afschrijvingslasten gebouwgebonden installaties 1.842 0 -623 1.219
2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal 1.166 0 -502 664
2.1.2.6 Overige bestemmingsreserves instituten 1.429 0 -601 828

Bestemmingsreserves publiek   14.145 0 -2.209 11.936

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat Stand per 
31-12-2019

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

2.1.3.1 Bestemmingsreserve Licentie Opbrengsten 565 0 -93 472

Bestemmingsreserves privaat   565 0 -93 472

2.1.4 Bestemmingsfondsen privaat Stand per 
31-12-2019

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

KNAW Fonds Gedragsonderzoek 925 0 53 978
KNAW Fonds Medische Wetenschappen 9.965 0 694 10.659
KNAW Fonds Ecologie 2.994 0 117 3.111
KNAW Fonds Geesteswetenschappen 697 0 44 741
KNAW Akademie Fonds 313 0 21 334
Stichting J. Gonda Fonds 6.090 0 152 6.242
Fonds Staatsman Thorbecke 4.273 0 -717 3.556
Van den Houten Fonds 2.340 0 93 2.433
Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds 2.325 0 130 2.455
Dr. J.L. Dobberke Stichting 1.683 0 88 1.771
Evert Willem Beth Stichting 1.135 0 66 1.201
Overige fondsen 1.446 0 -5 1.441

Bestemmingsfondsen privaat   34.186 0 736 34.922

2.1.5 Bestemmingsfonds publiek Stand per 
31-12-2019

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

2.1.5 Samenwerkingsbijdrage Hubrecht / UMCU 10.835 0 0 10.835

Bestemmingsfonds publiek   10.835 0 0 10.835
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
Het resultaat van het verslagjaar is verwerkt in het eigen vermogen van de instelling.
De bestemmingen zijn genoemd in het overzicht.

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek

2.1.2.1 NIOO afschrijvingen nieuwbouw/vervangingsinvesteringen
Voor de dekking van toekomstige afschrijvingslasten voor de nieuwbouw van het NIOO zijn in 
2010 en 2011 twee bestemmingsreserves gecreëerd. Ook reserveert het NIOO voor toekom- 
stige vervanging van tijdens de nieuwbouw gedane onderzoeksinvesteringen. De eindstand 
2020 bedraagt in totaal € 4.8 miljoen en is opgebouwd uit een bedrag van € 3.5 miljoen bij het 
NIOO zelf en € 1.3 miljoen bij KNAW-centraal (Concern).

2.1.2.1 Vernieuwing Geesteswetenschappen
In 2012 heeft het bestuur besloten tot een ambitieus programma voor stimulering en vernieu-
wing van de geesteswetenschappen. Voor de egalisatie van jaarlijkse overschotten en tekorten 
is in 2014 een bestemmingsreserve ingesteld. Om te waarborgen dat het KNAW
Humanities Cluster financieel een goede start zal maken, is daarnaast in 2016 besloten tot een 
vermogenssuppletie van € 1.1 miljoen De stand ultimo 2020 is € 1.2 miljoen.

2.1.2.3 Onderzoeksfonds Instituten
In de periode 2017-2020 is jaarlijks een bedrag van € 1.5 miljoen gereserveerd om zwaarte- 
punten in onderzoek van KNAW-instituten te financieren. Daarnaast is voor de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA) in 2016 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 1.3 miljoen 
dat in de jaren t/m 2020 slechts deels tot besteding is gekomen.

2.1.2.4 Afschrijvingslasten gebouwgebonden installaties
In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van de behaalde boekwinsten van 
de in 2017 verkochte panden in Wassenaar en Nieuwersluis (€ 3.1 miljoen). Deze bestem- 
mingsreserve dient ter dekking van de toekomstig hogere afschrijvingslasten als gevolg van 
de schattingswijziging uit 2017 van de bepaling van de omvang van de restwaarden van de 
gebouwgebonden installaties. In 2020 is deze reserve met € 623.000 afgenomen. 

2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal
De overige bestemmingsreserves KNAW-centraal (stand ultimo 2020: € 664.000) zijn als volgt 
opgebouwd:
• Strategiefondsprojecten (€ 83.000)
• eHumanities Group (€ 0);
• Lokaal Overleg (€ 257.000);
• Pand Kloveniersburgwal 23/25 (€ 324.000);
• AIO-programma KITLV (€ 0).
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2.1.2.6 Overige bestemmingsreserves instituten
De overige bestemmingsreserves instituten (stand ultimo 2020: € 828.000) zijn als volgt 
opgebouwd:
• NIAS Willem F.  Duisenberg Fellowship Stichting (€ 734.000);
• Rathenau Instituut strategische projecten/verhuizing (€ 94.000);
• DANS Data Diensten 2020 Programma (€ 0);
• DANS sociale wetenschapper (€ 0).

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat

2.1.3.1 Bestemmingsreserve Licentie Opbrengsten
De bestemmingsreserve Licentie Opbrengsten van € 565.000 heeft betrekking op een in 
2018 opgericht private bestemmingsreserve die is gevormd uit in 2018 gerealiseerde licentie 
opbrengsten. Doel van deze bestemmingsreserve is om de opbrengsten uit valorisaties weer 
ten goede te laten komen aan het wetenschappelijk onderzoek met het accent op kennisbenut-
ting en valorisatie. In 2020 is er € 93.000 op de reserve in mindering gebracht. 

2.1.4 Bestemmingsfondsen privaat
De post ‘bestemmingsfondsen’ op de balans vertegenwoordigt de waarde van de private fond-
sen die de KNAW beheert. De bestemmingsfondsen zijn in 2020 met € 736.000 toegenomen. 
Deze toename is grotendeels te verklaren doordat er € 1.6 miljoen aan reguliere uitkeringen 
volgens de doelstellingen van de fondsen is uitbetaald en doordat € 2.3 miljoen aan positieve 
beleggingsresultaten is gerealiseerd. In bijlage 1 is een specificatie per fonds opgenomen met 
daarbij de mutaties in 2020.

2.1.5 Bestemmingsfonds publiek

Samenwerkingsbijdrage Hubrecht Instituut
In de jaarrekening 2018 is een langlopende schuld aan het UMC Utrecht ad € 10.8 miljoen 
vrijgevallen via het beginvermogen en toegevoegd aan het publieke bestemmingsfonds 
‘Samenwerkingsbijdrage Hubrecht Instituut’. De vrijval betreft het niet besteedde gedeelte van 
een in het verleden van het UMC Utrecht ontvangen bijdrage die als doel had om het Hubrecht 
Instituut uit te bouwen tot een beeldbepalend, internationaal topinstituut. In 2020 hebben er 
geen mutaties op deze post plaatsgevonden. 

Bestemming exploitatiesaldo
Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.
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2.2 Voorzieningen
2.2 Voorzieningen Stand per 

1-1-2020
Dotaties Onttrek- 

kingen
Vrijval Stand per 

31-12-2020
< 1 

jaar
1-5

jaar
> 5

jaar
2.2.1 Wachtgelden 2.233 1.757 1.308 731 1.951 1.056 847 48
2.2.2  Reorganisaties 565 112 296 60 321 166 153 3
2.2.3 WIA-Eigenrisicodragerschap 997 1.981 199 607 2.173 339 1.296 538
2.2.4 Langdurig zieken 535 282 443 78 296 271 25 0
2.2.5 Transitievergoedingen 473 1.141 345 331 938 310 628 0
2.2.6 Overige personeelsvoorzieningen 1.400 462 110 880 872 52 252 568

Voorzieningen   6.203 5.735 2.701 2.687 6.552 2.194 3.201 1.157

2.2.1 Voorziening wachtgelden
Deze gelden dienen ter dekking van ingegane en overeengekomen uitkeringen aan mede-
werkers en ex-medewerkers conform de regelingen binnen de geldende cao. Het betreft in 
de meeste gevallen de verplichting van maximaal een jaar vooruit en in enkele individuele 
gevallen is het reëel geacht de maximaal mogelijke wachtgeld last als voorziening op te nemen.

Per saldo is de wachtgeldvoorziening afgenomen ten opzichte van voorgaand boekjaar. In 2020 
zijn er een aantal medewerkers ingestroomd en uitgestroomd. 

2.2.2. Voorziening reorganisaties
De voorziening reorganisatiekosten is gevormd indien op balansdatum een gedetailleerd plan 
is geformaliseerd en als bij degenen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben de gerecht-
vaardigde verwachting is gewekt dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd. 

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor 
pas na balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij betrokkenen dat 
de reorganisatie zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reor-
ganisatieplan, is informatie opgenomen onder de gebeurtenissen na balansdatum indien van 
toepassing.

De voorziening bestaat uit de directe lasten van de reorganisatie. Het betreft veelal de ges-
chatte wachtgeldverplichtingen alsmede bedragen voor dekking van herplaatsingskosten. De 
onttrekkingen hebben betrekking op de uitkering aan personen; bij vrijval/dotaties gaat het 
om mutaties in de reserveringen voor verplichtingen van de KNAW als werkgever.

2.2.3 Voorziening WIA-Eigenrisicodragerschap
De voorziening WIA-Eigenrisicodragerschap betreft de contante waarde van lopende verplich-
tingen aan WIA-uitkeringsgerechtigden. In 2020 zijn een aantal langdurig zieke medewerkers 
ingestoomd in de WIA-voorziening waardoor extra dotatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast is 
de voorziening geïndexeerd waardoor een dotatie van € 200.000 heeft plaatsgevonden. 

2.2.4 Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van toekomstige loonkosten en transitie- 
vergoedingen van medewerkers die ultimo het verslagjaar langdurig ziek zijn en waarvan geen 
of slechts gedeeltelijk herstel wordt verwacht. 
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2.2.5 Transitievergoedingen
De voorziening voor transitievergoedingen dient ter dekking van toekomstige kosten voor 
uit te betalen transitievergoedingen van personeelsleden met een tijdelijke aanstelling. Deze 
voorziening is voor het eerst in de jaarrekening 2019 opgenomen vanwege de invoering van de 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) m.i.v. 1-1-2020.

Eind 2020 is de voorziening transitievergoedingen opnieuw bepaald. Hierbij is voor medewer-
kers met een tijdelijk contract een eventueel uit te keren transitievergoeding opgenomen. In 
de berekening is voor promovendi, onderzoekers en postdocs rekening gehouden met 100% 
transitievergoeding. De overige (ondersteunende) medewerkers worden voor 50% voorzien.

2.2.6 Overige personeelsvoorzieningen
De overige personeelsvoorzieningen hebben betrekking op verplichtingen uit hoofde van 
ambtsjubilea. De voorziening ambtsjubilea is op contante waarde bepaald voor alle medewer-
kers in vaste dienst. Daarnaast is rekening gehouden met een vertrekkans. 

2.3 Langlopende schulden
2.3 Langlopende schulden Stand per

01-01-
2020

Aangegane
leningen/
Verplich-

tingen

Aflos-
singen

Onttrek-
kingen

Stand
per

31-12-
2020

< 1
jaar
(zie
2.4)

1-5
jaar

> 5 
jaar

2.3.1 Rentedragende leningen
2.3.1.1 AMC financial lease

gebouw Spinoza Centre 6.130 0 410 0 5.720 410 1.640 3.670
2.3.1.2 UMCU financering 

gebouw Hubrecht 
Instituut 11.694 0 680 0 11.014 680 2.723 7.612

17.824 0 1.090 0 16.734 1.090 4.363 11.282
2.3.2 Niet-rentedragende

verplichtingen
2.3.2.1 ICIN-bijdrage 2016-2020 524 0 524 0 0 0 0 0

524 0 524 0 0 0 0 0

Langlopende schulden 18.348 0 1.614 0 16.734 1.090 4.363 11.282

2.3.1 Rentedragende leningen

2.3.1.1 AMC financial lease gebouw Spinoza Centre for Neuroimaging
Deze heeft betrekking op het Spinoza Centre for Neuroimaging als gevolg van de langlopende 
overeenkomst met het AMC betreffende de financiering van de nieuwbouw. De looptijd van 
deze financiering is twintig jaar. De rente is 5%.

2..3.1.2 UMCU financiering gebouw Hubrecht
Dit betreft een langlopende overeenkomst met het UMC Utrecht, betreffende de financiering 
van de nieuwbouw voor het Hubrecht Instituut. De looptijd van de financiering is dertig jaar. De 
rente is 3%. De KNAW heeft voor deze lening een zekerheid verstrekt aan UMC Utrecht. Hiertoe 
is in de betreffende hypotheekakte het gebouw van het IISG voor een bedrag van € 15 miljoen 
als onderpand opgenomen.
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2.3.2 Niet-rentedragende verplichtingen
De niet-rentedragende verplichtingen zijn overlopende passiva met een looptijd van langer dan 
één jaar.

2.3.2.1 ICIN bijdrage 2016-2020
Per 1 januari 2016 is het ICIN afgesplitst van de KNAW. De activiteiten van het instituut worden 
voortgezet door de Stichting ICIN – Netherlands Heart Institute. De KNAW heeft zich gecom-
mitteerd aan een financiële bijdrage gedurende vijf jaar (t/m 2020) van in totaal € 2.8 mijoen. 
Ultimo 2020 is de schuld geheel afgelost.

2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019

2.4.1 Contractprojecten 60.094 53.797
Crediteuren 3.957 5.410
Kortlopende deel van de langlopende rentedragende leningen 
(2.3.1) 1.090 1.090
Kortlopende deel van de langlopende niet- rentedragende 
verplichtingen (2.3.2) 0 524

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 4.474 4.347
Btw 482 305
Pensioenpremies  1.194  1.139 

Subtotaal belastingen en premies sociale verzekeringen 6.150 5.791
2.4.2 Overlopende passiva

Vooruitontvangen termijnen 573 661
2.4.2.1 Vakantiegeld en vakantiedagen 6.130 5.690

Overige  7.509  6.567
2.4.2 Subtotaal overlopende passiva 14.212 12.918

Kortlopende schulden en overlopende passiva  85.503  79.530 

2.4.1 Contractprojecten 31-12-2020 31-12-2019

OCW 7.014 7.638
Europese Unie 12.942 11.657
NWO 25.090 20.723
Overige 11.714 12.462
Egalisatierekening afschrijving projecten  2.709             1.317
Vertraging contractprojecten a.g.v covid-19 625 0
Onderhanden contractprojecten 60.094 53.797

 
Om per project zicht te bieden op de contractprojecten zijn voor de diverse groepen projecten 
bijlagen met specificaties samengesteld. Zie de bijlagen 3 tot en met 6 voor projecten met 
subsidies van respectievelijk OCW, Europese Unie, NWO en Overige. Alle schulden en over- 
lopende passiva (afgezien van een deel van de contractprojecten) hebben een looptijd korter 
dan één jaar.
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2.4.1 Contractprojecten
De toename van de contractprojecten met een creditstand van € 53.8 miljoen ultimo 2019 naar 
€ 60.1 miljoen ultimo 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door enkele omvangrijke vooruit 
ontvangen gelden op NWO-projecten. 

Door de lockdown (a.g.v. corona) begin 2020 is er op diverse projecten vertraging opgelopen. 
Aan de hand van de projecten is bepaald wat de vertragingsschade is. Het totaalbedrag 
is bepaald op € 625.000 verdeeld over € 385.000 aan NWO-projecten en € 240.000 aan 
EU-projecten. De NWO heeft toegezegd een vergoeding voor de geleden schade te verstrekken. 
Een bedrag van € 335.000 is opgenomen onder de nog te ontvangen bedragen. 

2.4.2 Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva zijn de verplichtingen van de werkgever KNAW aan het perso-
neel opgenomen (2.4.2.1); dit betreft vakantiegeld ultimo 2020 € 2.6 miljoen (ultimo 2019: 
€ 2.5 miljoen) en verlofuren ed. ultimo 2020 € 3.5 miljoen (ultimo 2019: € 3.2 miljoen).

3 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen zijn de bestaande activa en 
verplichtingen opgenomen waaraan de KNAW voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, 
waarvan de tegenprestatie eveneens in die toekomstige jaren zal plaatsvinden.
Het betreft veelal langlopende overeenkomsten.

Categorie 2020 < 1 jaar waarvan 1-5 jaar > 5 jaar Totaal
Huur 
Lease 
Overig

2.630
78

 1.279 

2.341
99

1.735

7.070
202

1.954 

6.811
0

258

16.222
301

3.947

Totaal   3.987 4.175 9.226 7.069 20.470

Naast bovenstaande verplichtingen is in december 2020 een investeringsovereenkomst 
getekend voor een renovatie en nieuwbouw bij het Hubrecht Instituut. Met de hoofdaannemer 
is een verplichting aangegaan (exclusief btw) van totaal € 5.3 miljoen. Het eerste jaar (korte 
termijn) € 2.9 miljoen en het tweede jaar (lange termijn) € 2.4 miljoen.

Huurcontracten (verplichtingen)
Voor een aantal instituten van de KNAW zijn huurcontracten afgesloten voor de bedrijfspanden 
en andere verblijven.

Leasecontracten
Voor met name printers en kopieermachines (multifunctionals) zijn leasecontracten afgesloten.

Huurcontracten (inkomsten)
Een gedeelte van het pand van het Hubrecht Instituut is (langlopend) verhuurd. De looptijd 
van de huurovereenkomst bedraagt 30 jaar ingaande vanaf 1 oktober 2015. De toekomstige 
huurinkomsten kunnen als volgt naar looptijd worden verdeeld:

Categorie 2020 < 1 jaar waarvan 1-5 jaar > 5 jaar Totaal
Huur 1.077  1.058  5.005   20.516 26.579
Totaal   1.077 1.058 5.005 20.516 26.579
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7.7 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

2020 Begroting
2020

2019

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 93.505 89.837 89.527
3.1.2 Overige subsidies OCW 989 0 912

Rijksbijdragen 94.494 89.837 90.439

3.2 Overige bijdragen en subsidies
3.2.1 NWO 1.017 677 1.756
3.2.2 Overig 7.500 7.553 8.046

Overige bijdragen en subsidies 8.517 8.230 9.802

3.3 Baten werk in opdracht van derden
OCW 1.319 2.763 1.920
NWO 11.475 11.757 11.480
EU 23.465 29.796 26.351
Overig 935 479 1.913

Baten werk in opdracht van derden 37.194 44.795 41.664

3.4 Overige baten
Verhuur 1.145 1.160 1.304
Detachering personeel 1.366 1.003 1.004
Baten bestemmingsfondsen 2.349 1.058 4.885
Overige 5.778 5.990 7.102

Overige baten 10.638 9.211 14.295

Totaal baten   150.843 152.073 156.200

3.1 Rijksbijdragen
De Rijksbijdrage van OCW (3.1.1) komt uit op € 93.5 miljoen. Dit is bijna € 4 miljoen hoger dan 
in 2019. Ten opzichte van de begroting is de realisatie € 3.7 miljoen hoger. De verhoging is te 
verklaren door de loon- en prijsbijstelling die niet in de begroting is opgenomen (€ 2.7 mil-
joen) en de verhoging lumpsum in verband met het stopzetten van de SEO regeling van ruim 
€ 1 miljoen.

De opbrengst overige subsidie OCW (3.1.2) heeft betrekking op het Expertisecentrum restitutie 
cultuurgoederen.

3.2 Overige bijdragen en subsidies
De bijdrage van NWO (3.2.1) komt uit op € 1,0 miljoen, dat is € 739.000 minder dan in 2019 
en € 340.000 meer dan begroot. Deze toename ten opzichte van de begroting is toe te schrijven 
aan een hogere subsidie vanuit de regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO). De regeling 
voorziet in een subsidie van 9% over het totaal aan uit Europese middelen ontvangen subsidie 
met contracten die zijn afgesloten in het kader van Horizon 2020.
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De post overig (3.2.2) bestaat met name uit een bijdrage voortvloeiend uit de samenwerking 
van het Hubrecht Instituut met het UMC Utrecht (€ 4,2 miljoen), de partnerbijdragen voor 
het Spinoza Centre for Neuroimaging ad € 1,4 miljoen en de bijdrage van de Rijksuniversiteit 
Groningen voor het NIDI ad € 1,0 miljoen. Bij geen van deze overige bijdragen en subsidies is 
sprake van een eventueel overschot of anderzijds onvolledige besteding aan het doel.

3.3 Baten werk in opdracht van derden
De post baten werk in opdracht van derden betreft de jaarbijdrage uit de toegekende pro-
jectgelden, die in de exploitatierekening worden verantwoord in het jaar waarin de daarmee 
samenhangende kosten worden verwerkt.

De gerealiseerde baten bij de contractprojecten zijn lager dan vorig jaar en de begroting (de 
realisatie 2020 van € 37,1 miljoen is € 4,4 miljoen lager dan 2019 en € 7,6 miljoen lager dan 
begroot). Deze daling wordt met name veroorzaakt door minder opbrengsten op projecten 
als gevolg van covid-19. Er zijn diverse projecten minder verworven dan begroot en projecten 
zijn later of niet gestart. Daarnaast is de egalisatie van projectinvesteringen bij Spinoza Centre 
(in het kader van de EFRO subsidie) in jaarlijks gelijkblijvende bedragen vrijgevallen tot de 
oorspronkelijke einddatum van de samenwerkingsovereenkomst (dit was 2019).

3.4 Overige baten
De in 2020 gerealiseerde post overige baten bestaat onder meer uit opbrengsten van de 
bestemmingsfondsen (de beleggingen hebben in 2020 geresulteerd in € 2,3 miljoen opbreng-
sten, (2019: € 4,9 miljoen positief), opbrengsten uit hoofde van detachering van personeel 
(€ 1,3 miljoen), verhuur van onroerend goed (€ 1,1 miljoen), opbrengsten uit hoofde van 
patenten (€ 0,2 miljoen), de aan de samenwerkingspartners van het Spinoza Centre in rekening 
gebrachte verliezen over 2020 (ruim € 0,5 miljoen) en de opbrengsten van cultures/determi-
naties (€ 0,6 miljoen).
De hogere baten ten opzichte van de begroting worden grotendeels verklaard door de positieve 
beleggingsopbrengsten in 2020.
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4.1 Personele lasten
2020 Begroting

2020
2019

4.1 Personele lasten
4.1.2 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 71.319 74.617 69.429
Sociale lasten 9.158 7.778 8.678

4.1.2.1 Pensioenpremies   10.644  10.176   10.414
4.1.2 Subtotaal lonen en salarissen 91.121 92.571 88.521
4.1.3 Overige personele lasten
4.1.3.1 Personeel niet in loondienst 3.713 2.782 4.673

Overige personele lasten   4.277   4.088   5.538 
4.1.3 Subtotaal overige personele lasten 7.990 6.870 10.211

Personele lasten   99.111 99.441 98.732

4.1.2 Lonen en Salarissen
De hogere lasten t.o.v. 2019 worden met name verklaard door een cao-stijging. Ten opzichte 
van de begroting zijn de lasten lager. In de begroting zijn onderzoeksgroepen begroot die niet 
gerealiseerd zijn in 2020 a.g.v. covid-19. Tevens zijn projecten niet of later opgestart waardoor 
er minder medewerkers zijn bijgekomen. Daarnaast is een deel van de niet ingevulde vactures 
opgevangen met personeel niet in loondienst. Hierdoor is de realisatie hoger uitgevallen dan de 
begroting. 

4.1.2.1 Pensioenpremies
De kosten voor pensioenpremies komen uit op € 10.6 miljoen, dit is € 200.000 hoger dan 
2019 (€ 10.4 miljoen).  Dit wordt veroorzaakt door met name premiestijgingen en een hogere 
pensioengrondslag.

De personeelsbezetting ultimo boekjaar 2020 was 1.191 fte (ultimo 2019: 1.166 fte). Alle 
werknemers zijn werkzaam in Nederland.
 
Stand aantal fte’s ultimo boekjaar 

2019
realisatie

2020
realisatie

Mutatie
t.o.v. 2019

Wetenschappelijk Personeel (WP)
Ondersteunend Wetenschappelijk Personeel (OWP)
Personeel Forum, Advies en Onderzoek (FAO)
Ondersteunend Beheerspersoneel (OBP) 

548
328

20
270

563
326

22
280 

15
-2
2

 10
Totaal fte’s 1.166 1.191 25

• onbepaalde tijd
• onbepaalde tijd met voorwaarden
• bepaalde tijd

603
38

525

619
45

  527

16
7
2

Totaal fte’s 1.166 1.191 25
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4.1.3.1 Personeel niet in loondienst
In het onderdeel ‘personeel niet in loondienst’ is opgenomen het tijdelijk personeel op uitzend- 
dan wel detacheringsbasis dat niet via de salarisadministratie, maar op facturatiebasis wordt 
betaald. De overschrijding ten opzichte van de begroting in 2020 met € 931.000 is met name 
gerelateerd aan de inzet van tijdelijke krachten op vaste posities.

2020 Begroting
2020

2019

4.2 Afschrijvingslasten
Afschrijvingen gebouwen 6.484 6.698 6.546
Afschrijvingen overige 5.992 5.603 8.268
Afschrijvingen 12.476 12.301 14.814

4.3 Huisvestingslasten
Huur 3.061 2.950 3.026
Verzekering 186 229 182
Onderhoud 2.459 2.469 2.898
Energie en water 2.474 3.031 2.135
Schoonmaakkosten 1.300 1.408 1.419
Heffingen en belastingen 428 667 502
Overige huisvestingslasten 900 1.317 1.583
Huisvestingslasten   10.808 12.071 11.745

4.4 Overige materiële lasten
4.4.1 Administratie- en beheerskosten 4.426 3.530 4.274

Inventaris en apparatuur 4.632 4.027 4.676
Congressen en bijeenkomsten 147 183 317
Vergoedingen 976 889 891
Subsidies en lidmaatschappen 1.926 3.382 3.648
Bijdragen onderzoeken 609 1.868 1.810
Toekenningen aan gelieerde instituten 1.559 1.540 1.516
Lasten bestemmingsfondsen 1.613 2.078 1.081

4.4.2 Overige lasten   9.770   15.408   13.146
Overige materiële lasten   25.658 32.905 31.359

4.2 Afschrijvingslasten
In de toelichting op de balans in hoofdstuk 7.5 is onder materiële vaste activa een specificatie 
opgenomen waarin ook de afschrijvingslasten voor de verschillende groepen zijn gespecifi-
ceerd.

4.3 Huisvestingslasten
Met een realisatie van € 10.8 miljoen zijn de huisvestingslasten lager dan begroot (€ 1.3 mil-
joen) en lager dan vorig jaar (€ 937.000). De reden ligt met name naast een stijging van de 
huurkosten in lagere service- en schoonmaakkosten aan de panden. Daarnaast is er minder 
gebruik gemaakt van catering en het personeelsrestaurant waardoor de kosten lager uitvallen 
dan begroot.  
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4.4 Overige materiële lasten
De in 2020 gerealiseerde administratie- en beheerskosten (4.4.1) van € 4.4 miljoen bestaan 
onder meer uit abonnementen en contributies (€ 684.000), kosten website (€ 626.000), 
netwerk- en internetkosten (€ 543.000), publicatiekosten (€ 394.000), digitaliseringskosten 
(€ 262.000), telefoonkosten (€ 262.000), kopieerkosten (€ 75.000), expeditie- en transport-
kosten (€ 178.000), porti- en frankeerkosten (€ 114.000) en kantoorartikelen en computer-
supplies (€ 147.000).

De in 2020 gerealiseerde overige lasten (4.4.2) van € 9.8 miljoen bestaan onder meer uit 
hulpmaterialen gebruiksgoederen (€ 1.2 miljoen), laboratoriumartikelen en chemicaliën 
(€ 4 miljoen), DNAanalyse/sequencekosten (€ 1.2 miljoen), advieskosten (€ 885.000) en reis- 
en verblijfkosten (€ 190.000).

Accountantskosten
In de overige lasten zijn de accountantskosten begrepen die betrekking hebben op werkzaam-
heden die bij de KNAW en de betrokken organisatieonderdelen zijn uitgevoerd door de externe 
onafhankelijke accountant van de instelling, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet 
toezicht accountantsorganisaties. De controle op de jaarrekening 2020 en 2019 is verricht 
door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Het honorarium voor het onderzoek van de 
jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria over het boekjaar waarop de jaarrekening 
betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe onafhankelijke accountant 
en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht. De andere controle- 
opdrachten hebben betrekking op de controle van projecten ten behoeve van subsidiegevers.

Accountantskosten 2020 2019
Controle jaarrekening 246 220
Andere controleopdrachten 0 0
Fiscale adviezen 0 0
Andere niet-controlediensten 26 0
Totaal 272 220

5. Financiële baten en lasten
2020 Begroting 

2020
2019

Rentebaten en valutaverschillen 54 0 48
Rentelasten en overige -785 -830 -952

Financiële baten en lasten -731 -830 -904
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7.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 



132 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

7.9 Enkelvoudige jaarrekening

7.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(in duizenden euro’s)
 
De balans is na resultaatbestemming opgesteld.
1 Activa 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa
Materiële vaste activa 119.951 123.817

1.2 Financiële vaste activa   23.360   22.277 
Totaal vaste activa 143.311 146.094

Vlottende activa
Voorraden 493 364
Vorderingen en overlopende activa 22.189 25.450

1.5 Liquide middelen   90.873   78.054
Totaal vlottende activa 113.555 103.867

Totaal activa 256.866 249.961

2 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen 149.182 147.570
Voorzieningen 6.552 6.203
Langlopende schulden 15.644 16.734

2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 85.488 79.454

Totaal passiva   256.866 249.961
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7.11 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020

(in duizenden euro’s)
2020 Begroting

2020
2019

3 Baten
Rijksbijdragen 94.494 89.837 90.439
Overige bijdragen en subsidies 8.517 8.230 9.802
Baten werk in opdracht van derden 37.194 44.795 41.664
Overige baten 9.805 8.841 12.631

3 Totaal baten 150.010 151.703 154.536

4 Lasten
Personele lasten 99.104 99.441 98.675
Afschrijvingslasten 12.476 12.301 14.814
Huisvestingslasten 10.808 12.071 11.742
Overige materiële lasten 25.279 32.418 31.023

4 Totaal lasten 147.667 156.231 156.254

Saldo baten en lasten 2.343 -4.527 -1.718

Financiële baten en lasten -731 -830 -904

Resultaat 1.612 -5.357 -2.622
Voorgestelde resultaatbestemming

Algemene reserve 3.620 -3.588 -2.058
Bestemmingsreserves publiek -2.209 -2.245 -3.032

Totaal publiek eigen vermogen 1.411 -5.833 -5.090

Bestemmingsfondsen privaat   201   476   2.468
Totale privaat eigen vermogen 201 476 2.468

Totaal resultaat   1.612 -5.357 -2.622
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Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling

7.12 Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en 
lasten

Algemene grondslagen

Algemeen
De KNAW is een rechtspersoon met een wettelijke taak en bezit rechtspersoonlijkheid op 
grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 1.5.1 
en artikel 1.16. In de WHW is aangegeven dat de KNAW jaarlijks een jaarverslag dient op te 
stellen, waarvoor de minister van OCW richtlijnen kan geven. Deze richtlijnen zijn opgenomen 
in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van 
Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en 
de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa 
en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de in paragraaf 7.5 
opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

1.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa volgens de enkelvoudige balans bestaan uit de waarde van het 
saldo van de bezittingen en schulden van de bestemmingsfondsen. Grotendeels betreft dit de 
waarde van de aan de bestemmingsfondsen toegekende beleggingen bestaande uit aandelen en 
obligaties.

Het verloop van de financiële vaste activa over het boekjaar is als volgt:

1.2 Verloop FVA 2020 2019

Stand per 1 januari 22.277 19.809
Resultaat beleggingsportefeuille bestemmingsfondsen   1.069 2.468
Belang in K5 Therapeutics 13 0
Stand per 31 december 23.359 22.277

1.5 Liquide middelen

1.5 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

Kasmiddelen 7 10
Tegoeden op bankrekeningen 90.866 78.044

Liquide middelen   90.873 78.054

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de KNAW. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.
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2.1 Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen Stand per 
1-1-2020

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

Algemene reserve 99.748 0 3.620 103.368
Bestemmingsreserves (publiek) 14.145 0 -2.209 11.936
Bestemmingsreserves (privaat) 565 0 -93 472
Bestemmingfonds (privaat) 22.277 0    294 22.571
Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen  147.570 0 1.612 149.182

Eigen vermogen Stand per 
1-1-2020

Overige
Mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

Algemene reserve 101.806  0 -2.058 99.748
Bestemmingsreserves (publiek) 17.177 0 -3.032 14.145
Bestemmingsreserves (privaat) 565 0 0 565
Bestemmingfonds (privaat) 19.809 0 2.468 22.277
Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen 150.192 0 -2.622 147.570

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek Stand per 
01-01-2020

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

NIOO afschr. nieuwbouw/verv. investeringen 4.893 0 -137 4.756
Vernieuwing geesteswetenschappen 1.426 0 -242 1.184
Onderzoeksfonds Instituten 3.389 0 -104 3.285
Afschrijvingslasten gebouwgebonden installaties 1.842 0 -623 1.219
Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal 1.166 0 -502 664
Overige bestemmingsreserves instituten 1.429 0 -601 828

Bestemmingsreserves publiek 14.145 0 -2.209 11.936 
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2.1.3 Bestemmingsreserves privaat Stand per 
01-01-2020

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

Bestemmingsreserve Licentie Opbrengsten 565 0 -93 472

Bestemmingsreserves privaat   565 0 -93 472

2.1.4 Bestemmingsfondsen privaat Stand per 
01-01-2020

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

KNAW Fonds Gedragsonderzoek 925 0 53 978
KNAW Fonds Medische Wetenschappen 9.965 0 694 10.659
KNAW Fonds Ecologie 2.994 0 117 3.111
KNAW Fonds Geesteswetenschappen 697 0 44 741
KNAW Akademie Fonds 313 0 21 334
Fonds Staatsman Thorbecke 4.273 0 -717 3.556
Van den Houten Fonds 2.340 0 93 2.433
Overige fondsen 772 0 -11 761

Bestemmingsfondsen privaat   22.279 0 294 22.573

2.1.5 Bestemmingsfonds publiek Stand per 
01-01-2020

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per 
31-12-2020

Samenwerkingsbijdrage Hubrecht / UMCU 10.835 0 0 10.835

Bestemmingsfonds publiek   10.835 0 0 10.835

Verschillen in het eigen vermogen en het resultaat tussen de enkelvoudige en 
geconsolideerde jaarrekening
Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans en het eigen vermo- 
gen volgens de geconsolideerde balans wordt verklaard door het feit dat de in de consolidatie 
opgenomen stichtingen in de enkelvoudige balans op nihil zijn gewaardeerd door de KNAW en 
geen kapitaalbelang in deze stichtingen heeft.

Hiernaast is de waardering van KNAW Holding B.V. op nihil bepaald vanwege het negatieve 
eigen vermogen van de vennootschap. Vanwege het te verwaarlozen belang is hier geen 
voorziening deelneming voor gevormd. Door de KNAW is voor deze vennootschap geen 
aansprakelijkheidsverklaring of andere borgstelling afgegeven.

Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen en resultaat heeft 
zich in het boekjaar als volgt ontwikkeld: 

Verschil eigen vermogen bedragen x € 1.000

31-12-2020
Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 162.267
Vermogenswaarde van de geconsolideerde KNAW Holding B.V. 0
Stichtingen zonder kapitaalbelang -13.085

Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening   149.182
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Verschil resultaat bedragen x € 1.000

2020
Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening 2.059
Veranderingen in negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde KNAW Holding B.V. -13
Veranderingen in vermogens van stichtingen zonder kapitaalbelang -434

Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening   1.612

2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopend schulden volgens de enkelvoudige balans zijn € 19.000 lager dan de kortlopende  
schulden volgens de geconsolideerde balans. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
de geconsolideerde jaarrekening.

3. Baten
De (overige) baten volgens de enkelvoudige staat van baten en lasten zijn € 833.000 lager 
dan de baten volgens de geconsolideerde staat van baten en lasten. Dit betreft de (positieve) 
beleggingsresultaten van de meegeconsolideerde stichtingen (m.u.v. Willem F. Duisenberg 
Fellowship Stichting). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde 
jaarrekening.

4. Lasten
De lasten volgens de enkelvoudige staat van baten en lasten zijn in totaal € 386.000 lager dan 
de lasten volgens de geconsolideerde staat van baten en lasten. De grootste afwijking betreft de 
uitkeringen/lasten van de bestemmingsfondsen (stichting) voor in totaal € 379.000.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Aantal personeelsleden en accountantshonoraria
Voor de toelichting omtrent het aantal personeelsleden en accountantshonoraria wordt 
verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

WNT verantwoording 2020
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het algemene 
WNT-maximum. De WNT is van toepassing op de KNAW. Het voor de KNAW toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemene bezoldigingsmaximum).
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Bezoldiging topfunctionarissen directie bedragen x € 1

Mr. M. Zaanen
Functiegegevens Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 178.027
Beloningen betaalbaar op termijn 21.648
Subtotaal 199.675

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totaal bezoldiging 199.675
Subtotaal
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Deeltijdfactor 2019 in fte

1/1 - 31/12
1,0

Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

171.380
  21.459 

Totaal bezoldiging 2019 192.839
Individueel WNT-maximum 2019 194.000

De binnen KNAW geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking 
heeft geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende 
topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).
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Bezoldiging topfunctionarissen  bestuur bedragen x € 1

Functiegegevens 2020

Prof. dr. ir.
W. van Saarloos

President

Prof. dr.
I. Sluiter

(Vice)president1)

Prof. dr.
A.M. Dogterom
Vicepresident

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 1/6 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging 2020 2.681 5.311 4.493
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.521 25.976 20.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2020
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onver-

schuldigde betaling

2.681

N.v.t 

N.v.t.

5.311

N.v.t 

N.v.t.

4.493

N.v.t

N.v.t

Gegevens 2019
Functiegegevens President Vicepresident Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging 2019 6.888 4.710 4.415
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 29.100 19.400 19.400

Gegevens 2020

Functiegegevens 2020

Prof. dr. mr.
M.S. Groenhuijsen
Vicepresident en 

algemeen secretaris

Prof. dr.
M.R. Prak

Lid

Prof. dr. ir.  
A.F.W. van der Steen

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 – 31/8 1/9 - 31/12
Bezoldiging 2020 4.180 2.968 2.122
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 20.100 13.400 6.700
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2020
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
Toelichting op de vordering wegens  

onverschuldigde betaling

4.180

N.v.t 

N.v.t.

2.968

N.v.t 

N.v.t.

2.122

N.v.t

N.v.t
Gegevens 2019
Functiegegevens Lid Lid N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 N.v.t.
Bezoldiging 2019 4.121 5.298 N.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.400 19.400 N.v.t.
Gegevens 2020

Functiegegevens 2020

Prof. dr. M.V.B.P.M.  
van Hees

Lid

Prof. dr. J.J.C. 
Neefjes

Lid

Prof. dr. E.M. 
Steg  
Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12
Bezoldiging 2020 2.122 1.819 1.819
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 6.700 6.700 6.700
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2020
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
Toelichting op de vordering wegens  

onverschuldigde betaling

2.122

N.v.t 

N.v.t.

1.819

N.v.t 

N.v.t.

1.819

N.v.t

N.v.t
Gegevens 2019
Functiegegevens N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 2019 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1) vanaf juni 2020 president, daarvoor vicepresident bestuur
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De gehanteerde bezoldigingsmaxima zijn gebaseerd op de maxima geldend voor toezicht-
houdende topfunctionarissen. De bestuursleden van de KNAW worden uitsluitend voor de 
verantwoording onder de WNT als zodanig beschouwd. 

Bezoldiging niet-topfunctionarissen  bestuur bedragen x € 1

Gegevens 2020
Functie(s) in 2020 Instituutsdirecteur Onderzoeker
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 0,5
Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkosten vergoedingen 188.113 91.995
Beloningen betaalbaar op termijn 22.006 10.819
Totaal bezoldiging 2020 210.119 102.814
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging 2020 201.000 100.500
Motivering van overschrijding: zie 1) 2)

Gegevens 2019
Functie(s) in 2019 Instituutsdirecteur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1
Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 183.776
Beloningen betaalbaar op termijn 21.313
Totaal bezoldiging 2019 205.089
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging 2019 194.000

1) Reeds bestaande dienstbetrekking. Deze medewerker ontvangt een arbeidsmarkttoelage.
2) Reeds bestaande dienstbetrekking. Deze medewerker ontvangt een arbeidsmarkttoelage en heeft 
verlofdagen laten uitbetalen.
 
Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van 
de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaar- 
making uit publieke middelen gefinancierde topinkomens of de WNT vermeld zijn of hadden 
moeten worden.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de toelichting omtrent de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar para- 
graaf 7.8 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ in de geconsolideerde jaarrekening.

De jaarrekening is hieronder ondertekend door de algemeen directeur en de bestuursleden van 
de KNAW.

Amsterdam, 11 mei 2021

Mw M. Zaanen – Algemeen Directeur KNAW
Bestuur:
Prof. dr. I. Sluiter (president)
Prof. dr. mr. M.S. Groenhuijsen (vicepresident en algemeen secretaris)  
Prof. dr. A.M. Dogterom (vicepresident)
Prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees (lid)
Prof. dr. J.J.C. Neefjes (lid)
Prof. dr. ir. A.F.W. van der Steen (lid)
Prof. dr. E.M. Steg (lid)

Contactgegevens
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is gevestigd in het Trippenhuis in 
Amsterdam.
Postadres: postbus 19121, 1000 GC Amsterdam
Bezoekadres: Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon: 020 551 0700
Webadres: www.knaw.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54667089 RSIN-nummer: 002958697

De KNAW is een algemeen nut beogende instelling (anbi).

Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de KNAW.

http://www.knaw.nl/
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8. overige gegevens

8.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij verwijzen naar de controleverklaring van de onafhankelijk accountant zoals hierna opge-
nomen.



 

  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarrekening 
31 december 2020 
1 januari 2020 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Controle 
Goedkeurend 
31030360A004 
KVK 
Kvk Nummer uit DB (nog te d 
Create SBR Extension 
1.0 
Rotterdam 
11 mei 2021 

Aan: het bestuur en de algemeen directeur van Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen    

  

 

Verklaring over de jaarrekening 2020 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel: 

• geeft de geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (‘de KNAW’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de KNAW en de groep (de KNAW samen met haar dochtermaatschappijen) op 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering 
topinkomens (‘WNT’). 

• zijn de in deze geconsolideerde jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Relevante wet- en regelgeving van het 
Controleprotocol OWB instellingen, versie 2017 d.d. 11 maart 2018 (hierna: Controleprotocol 
OWB instellingen).  

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van de KNAW te Amsterdam 
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de 
enkelvoudige jaarrekening. 

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de bepalingen bij en krachtens de WNT. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol OWB instellingen en de Regeling Controleprotocol WNT 
2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van de KNAW zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, 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 de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

  

Onze controleaanpak 
Samenvatting en context 
Zoals vermeld op pagina 6 van het jaarverslag is de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen een nationale onderzoeksorganisatie met drie wettelijke taken: 
1. Ze verenigt excellente wetenschappers en kunstenaars van Nederland in drie Akademies – het 
Genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten – en biedt hun een podium 
(forumfunctie); 
2. Ze adviseert de regering over het wetenschapsbeleid en over het gebruik van wetenschap voor beleid 
(adviesfunctie); en 
3. Ze is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en drie instituten die infrastructuur 
voor onderzoek bieden. De onderzoeksinstituten houden zich bezig met onderzoek in de 
geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en levenswetenschappen (onderzoeksfunctie). 
 

De KNAW heeft overheersende zeggenschap over verschillende stichtingen. De financiële informatie 
van deze stichtingen zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting en daarom 
hebben wij de reikwijdte en aanpak van de groepscontrole overwogen zoals uiteengezet in de paragraaf 
‘De reikwijdte van onze groepscontrole’. We hebben in het bijzonder aandacht besteed aan de gebieden 
die gerelateerd zijn aan de specifieke bedrijfsactiviteiten van de groep. 

Als onderdeel van het ontwerpen van onze controleaanpak hebben wij de materialiteit bepaald en het 
risico van materiële afwijkingen in de jaarrekening geïdentificeerd en ingeschat. Wij besteden 
bijzondere aandacht aan die gebieden waar het bestuur belangrijke schattingen heeft gemaakt. 
Gegeven de omvang van de baten contractonderzoek, het decentrale karakter, de diversiteit van 
subsidieregelingen en het schattingselement omtrent de nog te maken uitvoeringskosten hebben wij de 
toerekening van baten werk in opdracht van derden (onderzoeksprojecten) aangemerkt als kernpunt 
zoals uiteengezet in de paragraaf ‘De kernpunten van onze controle’. 

Andere aandachtsgebieden in onze controle, die niet als kernpunten zijn aangemerkt, waren de 
waardering van gebouwen en terreinen, als onderdeel van de materiële vaste activa en de waardering 
van (personele) voorzieningen. 

Wij hebben ervoor gezorgd dat het controleteam over voldoende specialistische kennis en expertise 
beschikten die nodig zijn voor de controle van een wetenschap-en onderzoeksinstelling. Wij hebben 
daarom experts en specialisten op onder meer het gebied van WNT-verantwoording en teamleden met 
ervaring in de publieke sector in ons team opgenomen. 
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De hoofdlijnen van onze controleaanpak waren als volgt: 

  

  

 
  

Materialiteit 
• Materialiteit voor getrouwheid: € 1.500.000. 
• Materialiteit voor de financiële rechtmatigheid: € 4.000.000. 
• Materialiteit voor de WNT: Voor de controle van de in de jaarrekening 

opgenomen WNT-informatie zijn de materialiteitsvoorschriften 
gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. 

 

Reikwijdte van de controle 
• We hebben controlewerkzaamheden centraal uitgevoerd bij de KNAW. 

De controle heeft op afstand plaatsgevonden als gevolg van de Covid-
19 maatregelen waarbij werknemers van KNAW en het controleteam 
vanuit huis werkten.   

• Dekking controlewerkzaamheden: 100% van de geconsolideerde en 
enkelvoudige opbrengsten, 100% van het geconsolideerde en 
enkelvoudige balanstotaal en 100% van het geconsolideerde en 
enkelvoudige resultaat.  

Kernpunten 
• Toerekening van baten werk in opdracht van derden 

(contractprojecten). 

  

Materialiteit 
De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Het begrip 
‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 

Wij bepalen, op basis van ons professionele oordeel, kwantitatieve grenzen voor materialiteit 
waaronder de materialiteit voor de jaarrekening als geheel, zoals uiteengezet in onderstaande tabel. 
Deze grenzen, evenals de kwalitatieve overwegingen daarbij, helpen ons om de aard, timing en omvang 
van onze controlewerkzaamheden voor de individuele posten en toelichtingen in de jaarrekening te 
bepalen en om het effect van onderkende afwijkingen, zowel individueel als gezamenlijk, op de 
jaarrekening als geheel en op ons oordeel, te evalueren. 

  

Materialiteit voor de groep € 1.500.000 (2019: € 1.562.000). 
Hoe is de materialiteit bepaald Wij bepalen de materialiteit op basis van ons professionele oordeel en 

het Controleprotocol OWB instellingen. Als basis voor deze 
oordeelsvorming gebruikten wij 1% van de totale baten. 

De overwegingen voor de 
gekozen benchmark 

We gebruikten de totale baten als de primaire, algemeen geaccepteerde, 
benchmark, op basis van onze analyse van de gemeenschappelijke 
informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening. Op basis 
daarvan zijn wij van mening dat de totale baten een belangrijk kengetal 
is voor de financiële prestaties van de KNAW. 

Materialiteit voor de financiële 
rechtmatigheid 

De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op € 
4.000.000 (2019: € 4.046.000), deze materialiteit is gebaseerd op 3% 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van de KNAW zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, 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 de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

  

Onze controleaanpak 
Samenvatting en context 
Zoals vermeld op pagina 6 van het jaarverslag is de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen een nationale onderzoeksorganisatie met drie wettelijke taken: 
1. Ze verenigt excellente wetenschappers en kunstenaars van Nederland in drie Akademies – het 
Genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten – en biedt hun een podium 
(forumfunctie); 
2. Ze adviseert de regering over het wetenschapsbeleid en over het gebruik van wetenschap voor beleid 
(adviesfunctie); en 
3. Ze is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en drie instituten die infrastructuur 
voor onderzoek bieden. De onderzoeksinstituten houden zich bezig met onderzoek in de 
geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en levenswetenschappen (onderzoeksfunctie). 
 

De KNAW heeft overheersende zeggenschap over verschillende stichtingen. De financiële informatie 
van deze stichtingen zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting en daarom 
hebben wij de reikwijdte en aanpak van de groepscontrole overwogen zoals uiteengezet in de paragraaf 
‘De reikwijdte van onze groepscontrole’. We hebben in het bijzonder aandacht besteed aan de gebieden 
die gerelateerd zijn aan de specifieke bedrijfsactiviteiten van de groep. 

Als onderdeel van het ontwerpen van onze controleaanpak hebben wij de materialiteit bepaald en het 
risico van materiële afwijkingen in de jaarrekening geïdentificeerd en ingeschat. Wij besteden 
bijzondere aandacht aan die gebieden waar het bestuur belangrijke schattingen heeft gemaakt. 
Gegeven de omvang van de baten contractonderzoek, het decentrale karakter, de diversiteit van 
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toerekening van baten werk in opdracht van derden (onderzoeksprojecten) aangemerkt als kernpunt 
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Wij hebben ervoor gezorgd dat het controleteam over voldoende specialistische kennis en expertise 
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Pagina 4 van 11 

van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3 
Materialiteitstabel van het Controleprotocol OWB instellingen. 

Materialiteit voor de Wet 
normering topinkomens (WNT) 

Voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie 
zijn de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het 
Controleprotocol WNT 2020.  

  

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met het bestuur en de algemeen directeur overeengekomen dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 75.000 (2019: € 78.000) aan hen rapporteren evenals kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

De reikwijdte van onze groepscontrole 
De KNAW is de moedermaatschappij van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze 
groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de KNAW. 

Wij hebben de reikwijdte van onze controle zodanig bepaald dat wij voldoende 
controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als 
geheel. Daarbij hebben wij, onder meer, in aanmerking genomen de managementstructuur van de 
groep, de aard van de activiteiten van de groepsonderdelen, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de KNAW opereert. Op grond hiervan hebben wij de 
aard en omvang van de werkzaamheden bepaald op het niveau van de groepsonderdelen die 
noodzakelijk waren om door het groepsteam en door de accountants van groepsonderdelen te worden 
uitgevoerd.  

De groepscontrole heeft zich voornamelijk gericht op de financiële informatie van KNAW zelf 
aangezien dat onderdeel individueel financieel significant was voor onze controle. Wij hebben een 
controle uitgevoerd op de volledige financiële informatie van de groep. 

De overige groepsonderdelen bestaan naast KNAW Holding uit de stichtingen waarin specifiek de 
bestemmingsfondsen worden aangehouden. Deze groepsonderdelen zijn op zichzelf niet-significant en 
door ons in de reikwijdte van de groepscontrole betrokken om voldoende dekking te verkrijgen voor de 
controle van de financiële vaste activa en de bestemmingsfondsen in de geconsolideerde jaarrekening, 
door een controle uit te voeren op deze specifieke posten. 

In totaal hebben wij met het uitvoeren van deze werkzaamheden de volgende dekking over 
onderstaande jaarrekeningposten verkregen: 

  

Baten 100% 
Balanstotaal 100% 
Resultaat 100% 

  

Wij hebben zelf deze controlewerkzaamheden uitgevoerd en geen gebruikgemaakt van andere 
accountants. Wij hebben eveneens de consolidatie van de groep en de toelichtingen in de jaarrekening 
gecontroleerd.  

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende 
werkzaamheden op groepsniveau, zijn wij in staat geweest om voldoende en geschikte controle-
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informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep te verkrijgen als basis voor ons 
oordeel over de jaarrekening. 

Onze focus op het risico op fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving 
Onze doelstellingen 
De doelstellingen van onze auditzijn: 

Met betrekking tot fraude: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s op een afwijking van materieel belang die het 

gevolg is van fraude; 
• het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie over de ingeschatte risico’s op 

een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude door middel van het opzetten en 
implementeren van geschikte manieren om op die risico’s in te spelen; en 

• het op passende wijze inspelen op fraude of vermoede fraude die tijdens de controle is 
geïdentificeerd. 

Met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s op een afwijking van materieel belang die het 

gevolg is van niet-naleving van wet- en regelgeving; en 
• het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel vrij 

zijn van afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van fraude of van fouten, rekening 
houdend met het van toepassing zijnde wet- en regelgevingskader.  

• de werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheidscontrole, of de in deze jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang 
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Relevante wet- 
en regelgeving van het Controleprotocol OWB instellingen. 

De primaire verantwoordelijkheid voor de preventie en detectie van fraude of niet-naleving van wet- 
en regelgeving ligt bij de algemeen directeur en het bestuur.  

Onze risicoanalyse 
Als onderdeel van ons proces van het identificeren van frauderisico’s, evalueren wij 
frauderisicofactoren met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, het oneigenlijk toe-
eigenen van activa en omkoping en corruptie. Wij hebben de frauderisicofactoren geëvalueerd om te 
overwegen of deze factoren een indicatie vormen voor de aanwezigheid van het risico op een afwijking 
van materieel belang die het gevolg is van fraude.  

Daarnaast hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd om een algemeen inzicht te verwerven in 
het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de KNAW waarbij wij bepalingen hebben 
geïdentificeerd van wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de 
vaststelling van bedragen en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen die van materieel 
belang zijn, zoals wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en pensioenen.  

Bij al onze controles besteden wij aandacht aan het risico van het doorbreken van de interne 
beheersingsmaatregelen door het bestuur waaronder het evalueren van risico’s op mogelijke 
afwijkingen als gevolg van fraude op basis van een analyse van mogelijke belangen van het bestuur.  

 

 

  
  

Pagina 4 van 11 

van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3 
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Onze controlewerkzaamheden op de geïdentificeerde risico’s 
De volgende controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd om in te spelen op de geïdentificeerde risico’s: 
• Wij hebben de opzet, de implementatie en, indien van toepassing, de effectieve werking van de 

interne beheersingsmaatregelen die het frauderisico mitigeren getest. 
• Wij hebben data-analyse uitgevoerd op hoger-risicojournaalboekingen en hebben de 

belangrijkste oordeelsvormingen en veronderstellingen geëvalueerd voor een mogelijke 
tendentie door de KNAW, inclusief retrospectieve beoordelingen met betrekking tot significante 
schattingen van vorig boekjaar. Waar wij voorbeelden van onverwachte journaalboekingen of 
overige risico’s hebben geïdentificeerd, hebben wij aanvullende controlewerkzaamheden 
uitgevoerd om ieder risico te adresseren. Deze werkzaamheden omvatten ook het testen van 
transacties door middel van bronbescheiden. 

• Wij hebben een element van onvoorspelbaarheid ingebouwd in onze controlewerkzaamheden. 
• Wij hebben de uitkomsten van overige controlewerkzaamheden overwogen en geëvalueerd of 

geconstateerde afwijkingen een aanwijzing vormen voor fraude. Indien een dergelijke 
aanwijzing bestond, hebben wij de frauderisicoanalyse opnieuw geëvalueerd en de impact 
bepaald op onze geplande controlewerkzaamheden. 

• Wij hebben controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de bepalingen van die wet- 
en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de vaststelling van 
bedragen en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen die van materieel belang zijn. 
Voor wat betreft overige wet- en regelgeving die geen directe invloed heeft op de vaststelling van 
de bedragen en toelichtingen in de financiële overzichten hebben wij het bestuur en de algemeen 
directeur gevraagd of de KNAW dergelijke wet- en regelgeving naleeft. Daarnaast hebben we de 
correspondentie met relevante vergunningverlenende of regelgevende of toezichthoudende 
instanties geïnspecteerd. 

De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest 
belangrijk waren tijdens de controle van de jaarrekening. Wij hebben de algemeen directeur en het 
bestuur op de hoogte gebracht van de kernpunten. De kernpunten vormen geen volledige weergave 
van alle risico’s en punten die wij tijdens onze controle hebben geïdentificeerd en hebben besproken. 
Wij hebben in deze paragraaf de kernpunten beschreven met daarbij een samenvatting van de op deze 
punten door ons uitgevoerde werkzaamheden. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader 
van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen en observaties ten aanzien van individuele 
kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze 
kernpunten of over specifieke elementen van de jaarrekening. 

 

Kernpunten   Onze controlewerkzaamheden en observaties 
      

Toerekening van baten werk in opdracht van 
derden (contractprojecten) 
De toelichtingen op de baten werk in opdracht van 
derden zijn opgenomen in de waarderingsgrondslagen 
en referenties 1.4.2.1, 2.4.1 en 3.3.  
 
De baten contractonderzoek bedragen in 2020 € 37,1 
miljoen en zijn afkomstig uit (meerjarige) 
onderzoeksprojecten. Hieruit vloeit de debet 
balanspositie ‘contractprojecten’ (nog te ontvangen 

  De controle van de baten uit contractonderzoek vond 
voornamelijk gegevensgericht plaats. Voor de 
toegerekende salariskosten op basis van de gegevens uit 
de salarisadministratie en verwachte toekomstige 
projectopbrengsten en lasten op basis van de 
projectbegrotingen, steunen we gedeeltelijk op de 
interne beheersing van de KNAW. 
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Kernpunten   Onze controlewerkzaamheden en observaties 
      

subsidies) van € 14,7 miljoen per 31 december 2020 
voort en een creditpositie ‘contractprojecten’ (vooruit 
ontvangen subsidies) van € 60,1 miljoen.  
 
De verantwoordelijkheid inzake de uitvoering en 
beheersing van de onderzoeksprojecten ligt bij de 
instituten. Dit houdt in dat de procedures omtrent de 
onderzoeksprojecten decentraal zijn ingericht, 
waaronder de periodieke herijking van de totale 
verwachte uitvoeringskosten en de daarmee 
samenhangende toerekening van baten. De 
projectresultaten worden verwerkt in de financiële 
administratie. De monitoring op tijdige afsluiting van 
projecten en een analyse van de projectstanden wordt 
eveneens op instituutsniveau uitgevoerd.  
 
De onderzoeksprojecten kennen vaak een looptijd van 
meerdere jaren waarbij verschillende 
subsidieregelingen van toepassing zijn. De baten 
worden toegerekend aan jaren in lijn met de 
ontwikkeling van de (verwachte) uitvoeringskosten. Het 
grootste deel van deze uitvoeringskosten betreffen 
personele lasten. De KNAW gebruikt met name de 
omvang van de personele aanstellingen op projecten 
voor de toerekening van deze lasten. Inherent kent het 
uitvoeren van onderzoek een onvoorspelbaar karakter. 
Dit vraagt periodieke herijking van de verwachte 
uitvoeringskosten en daarmee samenhangend de 
toerekening van baten.  
 
Gegeven de omvang van de baten contractonderzoek, 
het decentrale karakter, de diversiteit van 
subsidieregelingen, het schattingselement omtrent de 
nog te maken uitvoeringskosten en de invloed van 
COVID-19 op de uitvoering van projecten, vonden wij 
dit een kernpunt in onze controle.  

Wij hebben voor de projecten die in 2020 zijn 
afgesloten, de eerdere inschattingen getoetst, teneinde 
de redelijkheid van de in het verleden gemaakte 
managementschattingen te evalueren met als doel de 
aard en omvang van onze werkzaamheden te bepalen. 
Uit deze werkzaamheden zijn geen bijzonderheden 
gebleken en onze initiële controleaanpak is derhalve 
niet aangepast. 
 
Wij hebben een aselecte deelwaarneming verricht en 
voor de geselecteerde projecten de juistheid en 
volledigheid van de toegerekende personele – en 
overige kosten getoetst. Wij hebben dit getoetst aan de 
hand van aanstellingsovereenkomsten, salarisgegevens, 
facturen en subsidievoorwaarden. Voor de opslag 
indirecte personele kosten hebben we de consistente 
toepassing van de gehanteerde overheadpercentages en 
overeenstemming met de subsidievoorwaarden 
gecontroleerd. 
 
Voor de geselecteerde projecten is ook de toerekening 
van de baten en de daaruit voortkomende 
balanswaardering en –presentatie geëvalueerd. Deze 
evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de 
beschikking/ contract, projectbegroting, eventueel 
aanwezige eindafrekening en de hierboven genoemde 
werkzaamheden. 
Bij onze werkzaamheden hebben wij geen materiële verschillen aangetroffen.  

  

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, 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 WNT-plichtige instellingen, en of de in dit kader vereiste 
toelichting juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
Voorwoord; 
• 1. Inleiding; 
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• 2. Besturing; 
• 3. Beleid, resultaten en vooruitblik; 
• 4. Samenwerkingsverbanden; 
• 5. Bedrijfsvoering; 
• 6. Financiën; 
• 8. Overige gegevens; en, 
• Bijlagen bij de jaarrekening. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Regeling jaarverslaggeving onderwijs is vereist. 

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 het Controleprotocol OWB 
instellingen. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde vereisten 
  

Onze benoeming 
Wij zijn op 12 februari 2019 benoemd als externe accountant van de KNAW door het bestuur. Wij zijn 
nu voor een onafgebroken periode van 2 jaar accountant van de KNAW. 

Geen verboden diensten 
Wij hebben, naar ons beste weten en overtuiging, geen verboden diensten geleverd, als bedoeld in 
artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles 
van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. 

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de algemeen directeur voor 
de jaarrekening 
Het bestuur en de algemeen directeur zijn verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de bepalingen bij en krachtens de WNT; en  
• voor een zodanige interne beheersing die het bestuur en de algemeen directeur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moeten het bestuur en de algemeen directeur afwegen of de 
KNAW in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moeten het bestuur en de algemeen directeur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de KNAW te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur en de algemeen directeur moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de KNAW haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

De financiële auditcommissie is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de KNAW. 

  

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 doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang 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. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 11 mei 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

/PwC_Partner_Signature/ 

drs. I. Bindels RA 
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• 2. Besturing; 
• 3. Beleid, resultaten en vooruitblik; 
• 4. Samenwerkingsverbanden; 
• 5. Bedrijfsvoering; 
• 6. Financiën; 
• 8. Overige gegevens; en, 
• Bijlagen bij de jaarrekening. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
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afwijkingen bevat. 
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onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde vereisten 
  

Onze benoeming 
Wij zijn op 12 februari 2019 benoemd als externe accountant van de KNAW door het bestuur. Wij zijn 
nu voor een onafgebroken periode van 2 jaar accountant van de KNAW. 

Geen verboden diensten 
Wij hebben, naar ons beste weten en overtuiging, geen verboden diensten geleverd, als bedoeld in 
artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles 
van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. 

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de algemeen directeur voor 
de jaarrekening 
Het bestuur en de algemeen directeur zijn verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de bepalingen bij en krachtens de WNT; en  
• voor een zodanige interne beheersing die het bestuur en de algemeen directeur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 
van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol van OWB instellingen, de Regeling Controleprotocol WNT 
2020, 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, 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 KNAW. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de KNAW 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 organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

• 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. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of 
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de KNAW opereert. Op grond hiervan hebben wij de 
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groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de algemeen directeur en het bestuur 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. In dit 
kader geven wij ook een verklaring aan de auditcommissie op grond van artikel 11 van de Europese 
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent 
met ons oordeel in deze controleverklaring. 

Wij bevestigen aan de algemeen directeur en het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften 
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere 
zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband 
houdende maatregelen die zijn getroffen om de geïdentificeerde bedreigingen weg te nemen en onze 
onafhankelijkheid te waarborgen. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij met de 
algemeen directeur en het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze zaken in onze 
controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame 
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang is van het maatschappelijk verkeer. 
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controlestandaarden, het Controleprotocol van OWB instellingen, de Regeling Controleprotocol WNT 
2020, 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, 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 KNAW. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de KNAW 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 organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

• 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. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
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Bijlage 1. Specificatie private bestemmingsfondsen

Financieel bedragen x € 1.000

Stand 
per 1-1-

2020

Bestedingen 
doelstelling

Verdeeld 
beleggings- 

resultaat

Legaten/ 
Vermogens- 
overdracht

Stand per 
31-12-

2020
KNAW Fonds Gedragsonderzoek:
• Sara van Dam z.l. Fonds
• Van der Gaag Fonds

13
912

-6
-4

0
63

0
0

7
971

KNAW Fonds Medische Wetenschappen:
• Ter Meulen Fonds
• Van Leersum Fonds
• Van Walree Fonds

7.378
1.146
1.441

19
-4

-18

517
80

100

0
0
0

7.914
1.222
1.523

KNAW Fonds Ecologie:
• Ecologie Fonds (voorheen SBP Fonds) 2.994 -90 207 0 3.111
KNAW Fonds Geesteswetenschappen:
• Fonds Geesteswetenschappen
• Maartje Draak Fonds Keltische Talen en 

Cultuur

416
281

-2
-2

29
19

0
0

443
298

KNAW Akademie Fonds:
• Legaat Hoogerbrugge 313 0 21 0 334
Overige Fondsen:
• Arend Heyting Stichting
• De la Court Fonds
• Dr. J.L. Dobberke Stichting
• Evert Willem Beth Stichting
• Fonds Geschiedenis KNAW
• Fonds Staatsman Thorbecke
• Lorentz Fonds
• Stichting Bakhuis Roozeboom Fonds
• Stichting Erasmi Opera Omnia
• Stichting Gilles Holst Fonds
• Stichting J. Gonda Fonds
• Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds
• Stichting Van ’t Hoff Fonds
• Van den Houten Fonds

177
207

1.683
1.135

538
4.273

21
25

122
65

6.090
2.325

284
2.340

-3
-18
-29
-13
-47

-989
-3
-6

-22
-3

-266
-32

-6
-69

13
13

117
79
36

265
1
2
8
4

418
162

20
162

0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0

187
202

1.771
1.201

527
3.557

19
21

108
66

6.242
2.455

298
2.433

Fondsen < € 10K 7 0 0 5 12
Totaal  34.186 -1.613 2.337 12 34.922

Het beleggingsresultaat is het saldo van de volgende kosten en opbrengsten: bankkosten, 
beheerskosten van de vermogensbeheerder, koersresultaat op de effectenportefeuille, rente, 
couponrente en dividend.

Het volgende overzicht geeft kort de doelstellingen weer van de verschillende fondsen:
KNAW Fonds Gedragsonderzoek:
• Sara van Dam z.l. Fonds: Ontwikkeling van kinderen die opgroeien in Nederland of Israël
• Van der Gaag Fonds: Biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk 

gedrag
KNAW Fonds Medische Wetenschappen:
• Ter Meulen Fonds: Kindergeneeskunde
• Van Leersum Fonds: Neuro(bio)logie; radiologie, farmacie (inclusief onderzoek medicinale 

planten)
• Van Walree Fonds: Medisch onderzoek
KNAW Fonds Ecologie:
• Ecologie Fonds (voorheen SBP Fonds): Ecologie
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KNAW Fonds Geesteswetenschappen:
• Fonds Geesteswetenschappen: Geesteswetenschappen
• Maartje Draak Fonds Keltische Talen en Cultuur: Keltische talen en cultuur
KNAW Akademie Fonds:
• Legaat Hoogerbrugge: KNAW Strategische Agenda
Overige fondsen:
• Arend Heyting Stichting: Wiskunde
• De la Court Prijzen: Onbezoldigd onderzoek in alfa- en gammawetenschappen
• Dr. J.L. Dobberke Stichting: Gedragsbiologie
• Evert Willem Beth Stichting: Logica
• Fonds Geschiedenis KNAW: Wetenschapsgeschiedenis, geschiedenis KNAW
• Fonds Staatsman Thorbecke: Gedachtegoed J.R. Thorbecke
• Lorentzfonds: Theoretische natuurkunde
• Stichting Bakhuis Roozeboom Fonds: Fasenleer; fysische chemie; natuurkunde; metaal- 

kunde; geochemie; astrofysica
• Stichting Erasmi Opera Omnia: Verzamelde werken van Erasmus onder auspiciën van  de 

KNAW
• Stichting Gilles Holst Fonds: Toegepaste natuur- en scheikunde
• Stichting J. Gonda Fonds: Indologie
• Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds: Virologie
• Stichting Van ’t Hoff Fonds: Scheikunde
• Van den Houten Fonds: Hersenonderzoek

De KNAW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Organisaties en particulieren 
kunnen bij schenkingen en nalatenschappen aan de wetenschap via de KNAW profiteren van 
fiscale voordelen.
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Bijlage 2. Overzichten contractprojecten per instituut

• Voor de specificatie van projecten met specifieke OCW-subsidies, zie bijlage 3.
• Voor de specificatie van projecten met subsidies van de Europese Unie, zie bijlage 4. 
• Voor de specificatie van projecten met subsidies van NWO, zie bijlage 5.
• Voor de specificatie van overige projecten, zie bijlage 6.

Op de volgende pagina is het saldo contractprojecten onderverdeeld naar de op de balans 
opgenomen bedragen aan de activa- en de passivazijde. Het saldo contractprojecten ultimo 
2020 van € - 42.1 miljoen (ultimo 2019: € - 35.3 miljoen) is opgebouwd uit € 14.7 miljoen 
aan de activazijde (ultimo 2019: € 17.2 miljoen) en € 56.8 miljoen aan de passivazijde (ultimo 
2019: € 52.5 miljoen) van de balans. Deze bedragen zijn exclusief de creditstanden uit hoofde 
van het egaliseren van projectafschrijvingen ad € 2.8 miljoen

Saldo contractprojecten bedragen x € 1.000

31-12-2020   31-12-2019 
OCW    EU NWO      Overige Totaal   Totaal 

Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV 
NIAS 
NIDI 
NIOD

-70
0
0
0
0

-686    

-480
-1.957

0
0

-1.221
-1.343

104
-3.994
-2.103

0
-1.810

-632    

-48
-193

-89
0

-37
-738

-494
-6.144
-2.192

0
-3.068
-3.399    

-4.084
77

-2.010
0

-1.312
-2.693

Subtotaal Instituten GSW -756    -5.001 -8.436    -1.105   -15.297    -10.022 
Instituten LW 
Westerdijk Instituut  
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre

0
0
0
0
0    

-92
-2.077
-1.559
-1.429

8 

-112
-4.859
-2.985

-868
-1.562    

-121
-2.234

-107
-2.186

-64 

-325
-9.170
-4.651
-4.483
-1.618    

-454
-9.427
-1.663
-4.661
-1.935

Subtotaal Instituten LW 0    -5.149 -10.386    -4.712  -20.247    -18.139 
Instituten Algemeen
Rathenau Instituut 0    -121 15    -179 -285    -326 
Subtotaal Instituten Algemeen 0    -121 15    -179 -285    -326 
KNAW-centraal -6.256    0 0    0 -6.256    -6.823 
Totaal -7.012 -10.271 -18.807 -5.995 -42.085 -35.310
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Activa contractprojecten bedragen x € 1.000

31-12-2020 31-12-2019
OCW EU NWO Overige Totaal Totaal

Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIOD

0
0
0
0
0

 1 

191
218

0
0

72
0 

104
4.361

14
0
0
0

48
651

14
0

100
372  

344
5.229

28
0

172
374

299
8.602

656
0

225
573 

Subtotaal Instituten GSW 1 481 4.479 1.185 6.146 10.355
Instituten LW
Westerdijk Instituut
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre

0
0
0
0

  0

216
   888
   145
   935

  8   

57
603
609
487

0  

291
2.172

486
1.557

1 

564
3.663
1.239
2.978

  9  

268
3.218
1.093
2.114

1
Subtotaal Instituten LW 0 2.191 1.755 4.507 8.453 6.695
Instituten Algemeen
Rathenau Instituut 0 0 49 26 75 119
Subtotaal Instituten Algemeen 0 0 49 26 75 119
KNAW-centraal 0 0 0 0 0 0
Totaal 1 2.671 6.283 5.718 14.675 17.170

Passiva contractprojecten bedragen x € 1.000

31-12-2020 31-12-2019
OCW EU NWO Overige Totaal Totaal

Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV 
NIAS
NIDI
NIOD

-70
0
0
0
0

  -687

-671
-2.175

0
0

-1.293
-1.343 

0
-8.355
-2.117

0
-1.810

  -632     

-96
-844
-103

0
-137

 -1.110

-837
-11.374

-2.220
0

-3.240
 -3.773     

-4.383
-8.526
-2.666

0
-1.536
-3.266

Subtotaal Instituten GSW -758 -5.482 -12.915  -2.289   -21.444   -20.377
Instituten LW
Westerdijk Instituut
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre

0
0
0
0

  0     

-307
-2.965
-1.704
-2.364

  0 

-170
-5.462
-3.594
-1.354

 -1.562     

-412
-4.407

-592
-3.742

-66 

-889
-12.833

-5.890
-7.460
-1.628

   -722
-12.645

-2.756
-6.775
-1.936

Subtotaal Instituten LW 0 -7.339 -12.142     -9.219 -28.700    -24.834
Instituten Algemeen
Rathenau Instituut 0 -121 -34 -205 -360 -446
Subtotaal Instituten Algemeen 0 -121 -34 -205 -360 -446
KNAW-centraal -6.256 0 0 0 -6.256 -6.823
Totaal -7.014 -12.942 -25.090 -11.714 -56.759 -52.480
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Bijlage 3. Specificatie projecten met specifieke OCW-subsidies

bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

NIOD
370-ECR RESERVE 1-10-2018  0 87 0 -87
Expertisecentr. Restit. 2020 1-1-2020  0 999 989 -10
Genocide na 1948 1-4-2018  1 0 0 1
Expertisecentrum Restitutie 1-1-2019 -220 0 87 -133
PPROCE 1-11-2019 -595 0 137 -458

-814 1.086 1.214 -686
DANS
E-RIHS.NL 1-12-2020 0 70 0 -70

0 70 0 -70
KNAW- centraal
520-20SaS1, SaS. 1-1-2020  -385 25 192 -218
530-20WC01, Wetenschapscomm. 1-1-2020  -1.200 260 29 -1.431
Indonesië 1-1-2005 1-7-2021 -1.829 0 264 -1.565
China Desk 16-10-2003 31-12-2021 -414 0 7 -407
PSA 29-9-2015 31-12-2023 -2.994 0 359 -2.635

-6.822 285 852 -6.255
Humanities Cluster
Tegen de stroom in HuygensING 1-3-2019 1-3-2021 0 58 58 0
DGA met DMS 1-6-2019 30-6-2020 0 1 1 0
eCodicesNL 1-5-2020 31-8-2022 0 43 43 0

0 102 102 0

Totaal projecten met specifieke OCW-subsidies -7.636 1.543 2.167 -7.011
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Bijlage 4. Specificatie projecten met subsidies van de Europese Unie

bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

DANS
Ehri 2 1-5-2015  82 84 2 0
Parthenos 1-5-2015  78 211 133 0
RDA 4.0 1-3-2018  -13 0 20 7
EOSC HUB 1-1-2018  18 145 168 41
OpenAire Advance 1-1-2018  5 15 35 25
Freya 1-12-2017  -29 70 158 59
FAIRsFAIR 1-3-2019  -4.017 0 3.573 -444
SSHOC DANS 1-1-2019  -57 155 112 -100
ARIADNE Plus 1-1-2019  -72 0 57 -15
Europeana Archeology 1-2-2019  -22 28 103 53
EHRI-PPF 1-1-2020  0 47 4 -43
EHRI 3 1-9-2020  0 46 3 -43
EOSC-synergy 1-9-2019  -160 0 134 -26
IPERION-HS 1-4-2020  0 0 5 5
EOSC CO-Creation 1-1-2020  0 30 30 0

-4.187 831 4.537 -481
Humanities Cluster
Odeuropa 1-1-2021 31-12-2023 0 600 0 -600
Odeuropa Partnerproject 1-1-2021 31-12-2023 0 1.506 0 -1.506
Industrialization NW EU China 1-5-2015 28-2-2021 92 16 138 214
LONGPOP 1-10-2015  -7 0 0 -7
FHNR Winnerling 1-4-2018  23 23 0 0
Time Machine 1-6-2019  4 4 0 0
DREAM 1-9-2018  6 19 1 -12
EURHISFIRM 1-12-2018 31-12-2019 -2 1 0 -3
EOSC-hub 1-1-2018  -48 19 21 -46
SSHOC 1-1-2019 31-12-2019 17 13 0 4
CLARIN ERIC 2019 Windhouwer 1-1-2019 31-1-2020 -1 -1 0 0
Clarin Eric Windhouwer 2020 1-8-2020 31-1-2021 0 3 0 -3

  84 2.203 160 -1.959
NIDI   
SERISS 1-7-2015  25 52 0 -27
GGP-EPI 1-1-2017  -66 300 210 -156
ECDP 1-1-2018  4 24 0 -20
SSHOC NIDI 1-1-2019  -218 319 374 -163
CONOPP 1-6-2013  -43 0 40 -3
FamilyComplexity 1-2-2020  0 194 258 64
LEEP 1-10-2017  62 62 0 0
Cross Migration 1-3-2018  -17 0 25 8
MyMove 1-7-2019  -654 81 284 -451
QuantMig 1-2-2020  0 376 112 -264
FUME 1-12-2019 30-11-2022 2 273 64 -209

  -905 1.681 1.367 -1.220
NIOD   
EHRI-II 1-5-2015  180 158 -22 0
Parthenos-NIOD 1-5-2015  23 26 3 0
EHRI-2 Partnerproject 1-5-2015  6 711 705 0
EHRI-PP 1-12-2019 1-2-2022 -1.076 0 322 -754
EHRI-PP Partnerproject 1-12-2019  -194 0 194 0
EHRI-3 1-9-2020  0 611 64 -547
EHRI-3 Partners 1-9-2020  0 2.318 2.279 -39
Fem-Resist 1-7-2019  -91 5 93 -3

  -1.152 3.829 3.638 -1.343
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bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

Westerdijk Instituut   
EU/ GoMyTri - 645701 1-1-2015 30-11-2019 -9 0 0 -9
EU/ CORBEL - 654248 1-9-2015 31-1-2021 12 12 0 0
EU IS_MIRRI21 871129 1-2-2020  0 443 161 -282
EU/MC-OPATHY 642095 1-9-2015 31-3-2020 67 85 0 -18
EU/EOSC-Life 824087 1-3-2019 28-2-2023 -25 0 99 74
EU/BIO-720918-FALCON 1-1-2017 31-1-2021 -72 578 791 141
EU ATTRACT Pebbles No. 777222 20-5-2019 31-10-2020 -56 0 56 0

  -83 1.118 1.107 -94
Hubrecht Instituut   
EU/ERC-851564 EpiRep 1-12-2019 30-11-2024 -515 0 284 -231
EU ERC 716894 IniReg 1-10-2018 31-3-2022 -164 353 442 -75
EU RESCUE 801540 (bartscherer) 1-2-2019 31-1-2023 17 45 23 -5
EU/ERC-850554 SignalingDynamic 1-3-2020 28-2-2025 0 525 201 -324
EU\ERC-949708 TF-Dynamics 1-1-2021 31-12-2025 0 466 0 -466
EU/ERC-670133 Organoid 1-11-2015 31-10-2020 767 424 116 459
EU/PHC-668294-INTENS 1-1-2016 31-12-2021 -13 0 203 190
EU/MSCA-IF-797966 - PNECtumor 1-1-2019 31-12-2020 -31 0 93 62
EU/ERC-648804 Cancer Recurren 1-3-2020 29-2-2024 0 183 19 -164
EU / IMI / 115582 EBiSC 1-1-2020 30-6-2022 0 335 40 -295
EU MSCA-ITN SAND 860035 1-11-2019 31-10-2020 -183 -162 21 0
EU/ERC-742225 IntScOmics 1-1-2018 31-12-2022 -797 0 604 -193
EU/MSCA-ITN EpiSyStem - 765966 1-3-2018 28-2-2022 -96 0 132 36
EU/MSCA EpiTranscrip. - 798573 15-5-2019 31-5-2021 -63 0 77 14
EU CSA LifeTime 820431 1-3-2019 30-6-2020 -2 0 1 -1
EU/HCA-874710 ESPACE 1-1-2020 30-6-2022 0 188 188 0
EU/MSCA CO-FUND RESCUE 801540 1-7-2019 31-5-2023 9 44 20 -15
EU/RIA-REANIMA 874764 1-1-2020 31-12-2024 0 273 246 -27
EU MSCA CO-FUND RESCUE 801540 1-3-2020  0 36 16 -20
EU/ERC-678423 EpiID 1-4-2016 30-9-2021 -55 0 172 117
EU/ERC-855158 ANEUPLOIDY 1-4-2020 31-3-2026 0 1.221 73 -1.148
EU/ERC-677936 RNAREG 1-4-2016 31-8-2021 -247 0 255 8

  -1.373 3.931 3.226 -2.078
Nederlands Herseninstituut   
ERC StG Coordinated Doppamine 1-5-2015 1-11-2020 97 151 31 -23
H2020 ERC StG HelpUS / Gazzola 1-7-2018 1-7-2023 62 62 0 0
EU ITN-SwitchBoard 1-12-2015 10-5-2020 -209 430 212 -427
EU HBP SGA II SP3/Levelt 1-4-2018 27-12-2020 54 54 0 0
EU HBP SGA 3 WP2 / Levelt 1-4-2020 31-3-2023 95 114 19 0
H2020 MSCA-IF ResonanceCirc. 15-12-2020 14-12-2022 0 294 115 -179
EU HBP SGA II SP2&3/Roelfsema 1-4-2018 27-12-2020 0 114 0 -114
EU HBP SGA 3 WP2&3 1-4-2020 31-3-2023 68 136 68 0
EU HBP SGA 3 WP1 / Kooijmans 1-4-2020 31-3-2023 0 858 394 -464
H2020 NeuraViPer 1-9-2020 31-8-2024 0 201 58 -143
EU ERC PoC INSOMNIA AID 1-1-2021 30-6-2022 0 272 31 -241
EU ERC AdG Insomnia 1-11-2015 1-11-2021 0 113 0 -113
NeuroTime-Joshi/La Fleur 1-10-2018 6-12-2020 52 80 173 145
NeuroTime-Angelopoulou/DK 1-10-2018 6-12-2020 -4 0 4 0
NeuroTime-Angelopoulou/DK 1-10-2018 1-10-2020 -6 0 6 0

  209 2.879 1.111 -1.560
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bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

NIOO   
AKWa Limnotrons AQUACOSM 1-6-2016 31-12-2020 0 0 0 0
H2020 Mantel 722518 LdSD 1-5-2016 24-3-2021 -75 0 120 45
H2020 AQUACOSM LdSD 1-11-2016 31-10-2022 -74 58 70 -62
EU Parafish JR 1-12-2014 31-10-2020 12 12 0 0
H2020 MSCA-ETN BENMIC-MIRA PG 1-1-2018 28-2-2022 -86 34 77 -43
H2020 SFS EXCALIBUR AB 1-1-2019 31-12-2024 -71 54 0 -125
H2020 MSCA-IF PREDICT 839704 1-3-2020 27-10-2022 0 114 33 -81
H2020 MSCA-IF PLECTRA 841581 1-4-2019 1-4-2022 0 122 0 -122
H2020 MSCA-IF SOFT 890874 1-2-2020 31-8-2022 0 122 17 -105
H2020 EPIDIVERSE PENVOERING 1-9-2017 31-8-2021 -1.635 378 632 -1.381
H2020 EPIDIVERSE Central Man 1-9-2017 31-8-2021 205 0 66 271
H2020 EPIDIVERSE RTN CO 1-9-2017 31-8-2021 220 0 49 269
H2020 ITN LIFEHIST aio1 1-9-2017 30-4-2022 112 0 78 190

H2020 ITN POPULUS aio2 1-9-2017 30-4-2022 99 0 61 160
H2020 MSCA-ETN MiRA-ESR11 AB 1-1-2018 31-1-2022 -77 34 85 -26
H2020 AQUACOSM-plus 871081 LSD 1-1-2020 31-12-2023 0 191 19 -172
H2020 DRYVER 869226 LdSD 1-1-2020 31-12-2023 0 247 0 -247

  -1.370 1.366 1.307 -1.428
Rathenau   
Accelerate 1-1-2017  -12 7 19 0
Recipes 1-1-2019  -53 27 79 -1
PROTECT 1-7-2019  -168 0 49 -119

  -233 34 147 -121
Spinoza Onderzoek   
MSCA-IF Mapping Spatial Vision 1-6-2019 31-5-2021 -72 0 80 8

  -72 0 80 8
  

Totaal projecten met subsidies van de Europese Unie -9.084 17.873 16.680 -10.276



163jaarverslag 2020  – jaarrekening

Bijlage 5. Specificatie projecten met subsidies van NWO

Deze bijlage is opgenomen naar aanleiding van afspraken tussen de KNAW en NWO met ingang 
van het boekjaar 2007. Er wordt geen eindafrekening per project meer opgesteld die voorzien 
wordt van een aparte accountantsverklaring. Deze aanpak is een eerste stap in de richting van 
SISA (Single Information Single Audit).

bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

Humanities Cluster   
NWO- The art of reasoning 1-6-2016 31-5-2021 109 154 109 64
Golden Agents 1-11-2016 31-12-2021 -392 688 774 -306
NWO- Managing Crisis 1-3-2016 31-8-2020 8 15 39 32
NWO- Eastbound 1-6-2016 31-12-2020 -21 27 77 29
CLARIAH- ANANSI 1-10-2015 31-12-2020 928 1.140 156 -56
CLARIAH- contributies 1-1-2015 31-12-2019 721 488 0 233
CLARIAH- coordinatie 1-1-2015 31-12-2019 1.838 2.419 415 -166
Labour Camps Neth.Indies 1-7-2013 30-9-2020 16 16 0 0
Labour Camps Soviet Gulag 1-1-2014 30-9-2020 1 13 12 0
NWO Slavernij 1-7-2013 30-4-2020 24 89 64 1
Clariah Structured Data Hub 1-1-2015 31-3-2020 1.179 1.240 88 27
Laboratories of Capitalism 1-12-2016 31-5-2020 27 27 0 0
Clariah 15-088 WP3 Linquistics 1-1-2015  1.589 1.716 141 14
HERA 1-9-2016 31-5-2020 52 56 4 0
Clariah WP 2 15-024 1-1-2016 31-12-2019 87 87 0 0
Evidence 1-10-2017 15-12-2019 26 26 0 0
Isidore’s Etymologiae 1-2-2018 30-4-2021 -110 40 135 -15
Digitale charterbank Nederland 1-3-2018  -6 0 0 -6
Virtual Interiors 314-99-302 1-5-2018 31-8-2022 -92 181 87 -186
Track changes 1-6-2018 1-6-2023 -137 164 136 -165
Clariah Extra 1-11-2018 31-1-2020 3 0 1 4
Republic 1-1-2019 30-6-2024 -350 1.024 893 -481
Clariah Plus WP 2 1-1-2019 31-12-2023 226 207 877 896
Clariah plus WP1 1-1-2019 31-12-2023 89 76 502 515
Clariah Plus WP6 1-1-2019 31-12-2023 109 41 239 307
Clariah Plus WP3 1-1-2019 31-12-2023 27 0 453 480
Clariah Plus WP5 1-1-2019 31-12-2023 0 0 846 846
Public Diplomacy 11-7-2019 31-8-2024 -617 90 131 -576
Bloemendal TransLatin 1-10-2019 31-12-2023 -153 47 165 -35
HisVis 1-9-2019 30-6-2020 -15 5 10 -10
Scholary Users 1-10-2019 31-12-2023 6 8 20 18
A Game of Thrones? 1-10-2019 31-12-2023 -50 18 64 -4
Coping with drought 1-11-2019 31-12-2024 0 27 56 29
Tijdschriftenplatform 1-5-2020 31-5-2023 0 36 91 55
Lifting the burden of disease 1-5-2020 31-12-2021 0 0 0 0
Monarchie in turmoil 1-6-2017 31-8-2021 4 33 83 54
Resilient Diversity 1-2-2017 31-8-2021 31 84 83 30
Diamonds in Borneo 1-7-2017 29-2-2020 -3 -3 0 0
OpenGazAm 1-7-2017 29-2-2020 48 49 1 0
Hitime valorisatie 1-1-2018 31-8-2019 0 0 0 0
HHucap 1-1-2018  53 53 0 0
Exploring Slave Trade in Asia 1-9-2018 31-12-2020 -20 3 15 -8
Clariah Plus WP4 1-1-2019 31-12-2023 106 48 473 531

Tolerent migrant cities 1-3-2020 29-2-2024 0 19 58 39

J.J.S v.d. Tol Rubicon 15-8-2019 14-8-2021 -6 102 99 -9

Volkov D.V. 1-10-2019 30-9-2020 2 0 -2 0
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bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

(Re)counting the uncounted 1-4-2020 30-9-2022 0 40 25 -15

Odissei 1-12-2020 30-6-2022 0 0 5 5

Fieldlab VW Netwerkact. 1-6-2017 31-12-2019 10 10 0 0

Fieldlab VW PPS ond. 1-6-2017 30-11-2020 33 33 0 0

Isebel 1-9-2017 31-12-2020 3 107 104 0

Evidence Meertens 1-11-2017 31-12-2019 23 23 0 0

TICCLAT 1-2-2018 29-2-2020 19 19 0 0

NWA Matchmakingbijeenkomsten 1-9-2018 31-3-2020 -4 2 6 0

NWA Levendverleden 2019 1-4-2019 31-3-2020 -8 3 11 0

Clariah Plus WP3 Meertens 1-7-2019 31-12-2023 13 81 167 99

Clariah Plus TICCL/PICCL 1-8-2019 31-8-2021 31 7 15 39
Informed Citizen 1-6-2020  0 10 24 14

NWA routes 1-7-2020  0 54 18 -36

AI:CULT Culturally aware AI 1-9-2020 31-12-2024 0 0 0 0

Clariah totaal 1-1-2015  -5.598 1.810 7.003 -405

Clariah Plus Totaal 1-1-2019 31-12-2023 0 5.874 0 -5.874

  -141 18.626 14.773 -3.994

DANS   

Re-SEARCH 1-1-2017  31 58 58 31

Digging into data 1-9-2017  -11 7 37 19

ODISSEI 1-8-2020  0 0 26 26

CLARIAH plus 1-1-2020  0 50 78 28

  20 115 199 104

KITLV   

VENI Schapper 20-2-2014  24 24 0 0

NWO Caribbean 1-9-2014 31-3-2020 29 34 5 0

330-1100 VENI Kloos 1-2-2016 31-8-2020 37 37 0 0

Veni Hoogervorst 1-2-2016 31-8-2020 34 36 2 0

Violence Strikes Root 1-6-2017  -31 187 144 -74

Traveling Caribbean Heritage 1-3-2017 30-6-2021 -115 156 210 -61

Palm Oil Conflicts 1-3-2019  32 94 76 14

Island(er)s under threat 1-2-2020  0 30 30 0

Anthropology Architecture Art 1-2-2020  0 30 20 -10

Spinoza Hofman 1-9-2019  -2.519 0 547 -1.972

  -2.509 628 1.034 -2.103

NIDI   

CREW-NIDI 1-1-2017  -25 24 48 1

Explaining differences 1-11-2019  -45 51 45 -51

VENI Zoutewelle 1-12-2019  3 213 51 -159

NKPS 3e ronde 1-1-2010  -26 0 0 -26

VICI Henkens 15-7-2014  -412 171 292 -291

A place to grow old 1-4-2020  0 124 0 -124

VICI Janssen 1-10-2020  0 1.207 47 -1.160

  -505 1.790 483 -1.811
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bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden projecten  

01-01-2020
Ontvangen  

in 2020
Kosten 

in 2020
Onderhanden projecten  

31-12-2020

NIOD   

Japan Joint Seminar 1-1-2019  -11 0 -2 -13

Four Centuries of Labour Camps 1-10-2013  50 50 0 0

Heritages of Hunger 1-1-2020  0 96 48 -48

Bones of Contention 1-1-2020  0 691 121 -570

Weaponizing Students 1-1-2019 31-12-2020 0 34 33 -1

  39 871 200 -632

Westerdijk Instituut   

NWO/ ALW 833.13.005 1-3-2013 15-1-2020 -7 0 7 0

NWO/TTW 18050 16-11-2020  0 121 59 -62

NWO TTW 15807 1-9-2017 30-11-2021 -51 64 59 -56

NWO/ENW 184.035.005 (ARISE) 1-9-2020 31-8-2030 0 0 57 57

NWO/ALWOP.233 1-1-2017 31-7-2021 -2 71 70 -3

NWO TTW 15807. 1-9-2017 30-11-2021 -83 131 165 -49

  -143 387 417 -114

Hubrecht Instituut   

NWO/ZonMw 9003037602 / E-Rare 1-9-2016 30-9-2019 0 0 0 0

NWO/ALWOP.234 16-6-2017 15-6-2021 13 65 56 4

NWO/ZonMw 463002003 / EJP 1-7-2020 30-6-2023 0 67 0 -67

NWO Chromatin 1-10-2019 31-1-2021 -6 0 0 -6

NWO OCENW.GROOT.2019.017 (k) 1-9-2020 31-8-2023 0 0 0 0

NWO/ZonMw 9003037607 / E-Rare 1-5-2016 30-4-2019 50 50 0 0

NWO/VENI 916.18.017 1-2-2018 31-1-2021 -34 -25 9 0

NWO/OCENW.GROOT.2019.029 1-8-2020 31-7-2024 0 0 30 30

NWO/116002008 1-10-2011 30-9-2019 -658 0 0 -658

NWO-CAS ZonMw 116.006.103 1-1-2016 31-12-2019 40 45 0 -5

NWO/ZonMw 114021013 1-3-2017 28-2-2021 -48 0 85 37

NWO BBOL 737.016.009 1-11-2017 31-10-2022 -30 63 66 -27

NWO/024.003.001 ZWK NOCI 1-10-2017 30-9-2022 -379 392 344 -427

NWO/VENI 09150161810107 1-1-2020 31-12-2022 -200 13 84 -129

NWO/OCENW.GROOT.2019.085 1-9-2020 31-8-2024 0 68 18 -50

NWO/VENI VI.202.045 1-2-2021 31-1-2024 0 0 0 0

NWO/OCENW.GROOT.2019.012 1-9-2020 31-8-2025 0 0 28 28

NWO/ALW VIDI 864.13.015 1-12-2014 31-12-2020 18 80 62 0

UMCU/NWO/BOO 022.005.018 1-6-2015 30-9-2019 10 10 0 0

NWO/TTW 15804 1-12-2017 31-12-2021 -64 0 24 -40

NWO/CW 714.016.001 1-4-2017 31-3-2023 226 117 118 227

NWO/ALWOP.189 1-4-2017 15-10-2020 24 44 20 0

NWO/Spinozapremie 2017 1-10-2017 30-9-2022 -2.457 0 92 -2.365

NWO/024.004.012 Brainscapes 1-1-2020 31-12-2024 0 120 35 -85

NWO/OCENW.GROOT.2019.017 1-9-2020 31-8-2025 0 0 16 16

ZonMw/TOP 91216058 1-8-2017 30-11-2021 -55 41 114 18

NWO/024.003.013 ZWK MDR 1-11-2017 31-10-2022 -74 57 138 7

NWO/ZonMw VICI 0915018190020 1-4-2020 31-3-2025 0 1.227 312 -915

NWO/ZonMw 912.15.017 1-2-2016 31-12-2020 53 0 81 134
NWO/ALW 824.15.019 1-2-2016 29-2-2020 34 38 3 1

NWO/016.VIDI.161.339 1-6-2016 31-5-2021 -134 0 165 31

NWO/016.VENI.181.013 28-12-2017 31-12-2020 -41 0 78 37

NWO VENI.202.073 (Guerreiro) 1-12-2020 30-11-2023 0 0 0 0

NWO/ALWOP.153 1-10-2016 31-12-2020 1 29 28 0

NWO/016.VENI.171.050 16-1-2017 15-2-2020 -13 -13 0 0

NWO/ALWOP.290 1-7-2017 31-12-2020 4 51 47 0
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bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

NWO/OCENW.KLEIN.182 1-9-2020 29-2-2024 0 71 21 -50

NWO/016.VIDI.189.005 1-12-2018 30-11-2023 -593 40 109 -524

NWO OCENW.KLEIN.344 16-10-2020 15-10-2024 0 75 15 -60

NWO/016.VENI.181.016 1-2-2018 31-1-2021 -60 5 96 31

NWO/OCENW.KLEIN.258 1-8-2020 31-7-2024 0 70 15 -55

  -4.373 2.800 2.309 -4.862

Nederlands Herseninstituut   
ZonMw-Memorabel/Kessels 1-12-2014 3-1-2021 0 0 0 0
NWO-FOM/Holographic Illumin. 1-8-2017 31-12-2020 9 28 19 0
NWO Vici Kole 2018 1-5-2018 30-4-2023 -758 75 424 -409
NWO VENI Freal / Kole 1-9-2019 1-9-2022 -173 13 87 -99
ZonMw FMNR Freal 1-9-2020 31-8-2021 0 24 2 -22
NWO ICI Zwaartekrachtprog. 1-1-2021 30-6-2024 0 0 0 0
NWO-Vidi2015Gazzola/Keysers 1-10-2015 31-1-2021 40 107 107 40
Aspasia-Premie2015/Gazzola 1-9-2016 31-10-2020 19 0 40 59
VICI2016/Keysers 15-8-2016 15-8-2022 -256 264 595 75
FLAG-ERA III JTC2019/Gazzola 1-9-2020 31-3-2023 0 50 26 -24
NWO KLEIN 2 / De Zeeuw 1-2-2020 31-1-2025 0 0 61 61
ZonMwTop2016-Retinal Origin.. 1-7-2016 1-2-2021 53 111 193 135
NWO NIHC FLAG ERA-JTC 2015/Heimel 1-4-2016 23-6-2019 38 38 0 0
NWO-ALW Perceptual Learning 1-8-2016 31-12-2019 49 49 0 0
ZonMw Top 2018/Levelt 1-5-2018 1-1-2023 -172 135 218 -89
NWO ENW KLEIN2 / CL 30-6-2020 30-6-2024 0 72 34 -38
FLAG ERA SoundSight 22-8-2020 21-8-2023 0 50 20 -30
NWO Nat.Artificial Intel./PR 11-5-2015 6-12-2020 14 33 19 0
STW NESTOR (3) POC in Monkeys 1-5-2017 1-5-2021 100 178 111 33
STW NESTOR (4) Refinement... 1-6-2017 1-8-2021 40 54 78 64
STW NESTOR (5) Wireless System 1-1-2018 1-8-2021 1 1 0 0
NWO Crossover INTENSE 28-6-2020 14-7-2027 0 2.369 100 -2.269
NWO ENW KLEIN2 / PR 30-6-2020 30-6-2024 0 72 4 -68
NWO Crossover Management 15-7-2020 14-7-2027 0 98 12 -86
NWO Fine-scale Connect/Lohmann 1-5-2017 1-12-2022 -150 0 44 -106
ZonMw Neurodevelop.dis/Lohmann 1-10-2017 1-10-2021 15 36 61 40
NWO-NPTP/Hersenbank 15-9-2012 15-9-2022 -191 14 190 -15
NWO-UT2015/LCBH/Someren 1-7-2015 28-8-2019 23 23 0 0
ZonMw REMOVE 1-1-2021 31-12-2025 0 120 0 -120
ZonMw Beter slapend de .. 1-12-2020 30-11-2024 0 100 7 -93
ZonMw-Memorabel/Verhaagen 1-12-2014 30-6-2020 99 23 23 99
ERA-NET Neuron JTC2016 1-1-2017 1-4-2020 34 62 28 0
NWO KLEIN 2 / Verhaagen 1-2-2020 31-1-2025 0 143 15 -128

  -1.166 4.342 2.518 -2.991
Spinoza Centre   
NWO VICI2018/Dumoulin 1-9-2018 31-12-2024 -1.080 75 263 -892
Aspasia Van der Zwaag 1-5-2019 1-4-2024 -44 130 1 -173
Vidi Van der Zwaag 1-10-2019 1-10-2024 -631 40 176 -495

  -1.755 245 440 -1.561
NIOO   
STW 15424 Lotus-HR 1-1-2017 30-4-2021 0 35 56 21
NWO Ecovillage Boekel TF 1-1-2018 31-12-2021 19 0 8 27
NWO 17077 LOL MV 1-1-2019 31-12-2024 -368 214 192 -390
NWO VENI Tomotani BT 15-1-2020 14-10-2023 0 200 58 -142
NWO HABQUAL KvO 1-9-2020 30-6-2024 0 69 13 -56
NWO NPP ARCTICMIGRANTS BN 1-10-2020 1-10-2025 0 0 0 0
NWO NPP PENV ARCTICMIGRANTS BN 1-10-2020 1-10-2025 0 0 0 0
NWO NWA BIOCLOCK KS 1-12-2020 31-1-2025 0 0 0 0
NWO ArcticSwans BN 1-3-2015 31-10-2020 20 48 28 0
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31-12-2020

STW 14638 CHIRP MvdP 1-1-2016 30-11-2021 28 92 130 66
NWO ArcticPinkFeet 1-7-2017 1-8-2022 -218 0 112 -106
NWO VENI CULINA 1-2-2018 30-9-2021 -83 0 74 -9
NWO EPIALW KvO 1-2-2018 31-1-2022 2 53 84 33
NWO GooseHeart HvdJ 1-7-2017 10-12-2021 194 255 128 67
NWO OneHealthPact HvdJ 1-2-2020 31-1-2024 0 113 90 -23
NWO Perdeck2.0 Icarus HvdJ 1-9-2020 30-9-2025 0 0 12 12
NWO PCComplex WM 1-1-2019 31-3-2024 -80 71 99 -52
NWO ClimAdapt DW 1-11-2018 31-12-2022 3 84 77 -4
NWO COORDINATIE LLB7 WM 1-12-2020 31-12-2024 0 0 0 0
NWO LLB7 WM 1-12-2020 31-12-2024 0 0 0 0
NWO VENI Gsell 1-11-2016 29-2-2020 30 37 7 0
STW 16475 SMARTRESIDUE 1-7-2018 31-12-2022 40 127 143 56
NWO ZWK MICROP JR 1-1-2020 31-12-2030 0 222 74 -148
NWO ENDOSPHERE JR 1-2-2020 1-2-2026 0 103 0 -103
NWO-GR COORDINATOR JR 1-2-2020 1-2-2025 0 600 600 0
NWO Groen PrePARE EK 1-5-2015 31-10-2020 -5 31 36 0
NWO Groen CCC PB 1-11-2015 31-7-2021 -27 0 43 16
STW 14218 Back2Roots JR 1-6-2015 1-6-2020 1 0 0 1
STW 14224 Microbiome JR 1-6-2015 30-6-2020 35 35 0 0
NWO Groen Terpenes PG 1-12-2015 31-10-2020 19 61 83 41
STW 14012 SaproFeed WB 1-1-2016 1-1-2021 0 16 16 0
NWO Bacter Pg 1-11-2016 30-11-2020 -7 71 43 -35
NWO VIDI Mark Zwart 1-12-2017 31-12-2021 -459 40 260 -239
NWO GROEN INSECTLOOP WdB 1-5-2018 30-4-2022 22 103 63 -18
NWO-FAPESP BIOFOR WVDP 1-1-2020 31-12-2023 0 71 41 -30
NWO Aspasia Ciska Veen 1-10-2020 1-10-2021 0 0 0 0
STW 13848 HYPER LV 1-4-2015 30-6-2020 0 14 14 0
NWO VICI Martijn Bezemer 1-5-2015 30-6-2021 -4 0 71 67
NWO Groen Chrysant MB 1-5-2015 30-4-2020 0 0 0 0
NWO Groen Vital Soils WvdP 1-12-2015 31-12-2021 -98 0 132 34
NWO Groen Boost LV 1-12-2015 31-8-2021 -22 0 53 31
NWO VENI Geisen 1-11-2017 31-3-2020 -84 -83 0 1
NWO PSYCHOPHARMA LsDS 1-1-2020 31-12-2023 0 0 15 15

  -1.042 2.682 2.855 -872
Rathenau   
MVI-Potato breeding 1-1-2016  45 23 10 32
STW T-Tripp 1-10-2017  -28 240 234 -34
Living labs VerDuS SURF 1-7-2020  0 0 12 12
NWO Digital Society 1-1-2020  0 0 5 5

  17 263 261 15
  

Totaal projecten met subsidies van NWO  -11.561 32.749 25.489 -18.820
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Bijlage 6. Specificatie overige projecten
 

bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

DANS   

DCCD Hosting 1-8-2013  1 3 2 0

GMH-Beheer 1-1-2014  5 34 35 6

Dariah Cio Team 1-1-2015  55 132 85 8

Dark Archive Mendeley 1-10-2015  2 41 45 6

LinkSyr 1-9-2017  0 0 0 0

CESSDA Training 2019 1-1-2019  5 4 0 1

CESSDA Trust 2019 1-1-2019  5 7 2 0

CESSDA CDM 2019 1-1-2019  -2 3 5 0

CESSDA Technical Framework 1-1-2019  7 7 0 0

Technical Working Group 2020 1-1-2020  0 1 2 1

CESSDA Training activities 1-1-2020  0 7 10 3

CESSDA Trust 2020 WG 1-1-2020  0 5 8 3

Mellon 1-4-2020  0 78 0 -78

ATP 1-3-2020  0 10 21 11

Dataverse workshop Tromso 1-1-2020  0 7 7 0

Integratie BMI in GMH 1-10-2019  5 8 13 10

DCCD-2020 1-7-2020  0 9 2 -7

Vern.Wegwijzer Certificering 1-8-2020  0 16 4 -12

  83 372 241 -48

Humanities Cluster   

Jheronimus Bosch 1-1-2015  6 11 0 -5

HARC 1-1-2013 31-12-2020 -8 0 8 0

The Riddle of Literary Quality 1-9-2011 30-9-2020 0 75 75 0

Intern project/ Hermans 1-1-2015  0 262 262 0

Anne Frank (vervolg) 1-4-2015  46 173 173 46

Mondriaan Editie project 15-10-2015 31-12-2021 194 296 99 -3

Prize Papers Online 1-10-2015 4-3-2020 81 79 -2 0

Het Maritiem Portal 1-1-2016 28-2-2021 -10 14 13 -11

NMGN 1-3-2016 31-12-2022 -117 11 31 -97

Constantijn Huygens briefwisse 1-12-2016 31-5-2022 -4 32 43 7

Fellows Iran 1-5-2013 31-12-2034 -135 2 5 -132

A. Jongerius 1-10-2015  -64 25 27 -62

Industrialization NW EU onders 1-7-2015 31-8-2020 -6 0 2 -4

Het multiculturele drama 1-12-2016 1-10-2021 0 95 95 0

Een koninkrijk aan het werk 1-5-2014 31-12-2020 17 16 0 1

Global collaboratory 2 1-12-2012 31-12-2022 14 0 0 14

Archeology and Labour rel. 1-1-2015 31-12-2022 -9 0 0 -9

RISTAT.ORG 1-6-2015  0 6 6 0

ESSHC 2020 1-5-2016 31-3-2021 -73 50 111 -12

Fondsen Iran Sadegi 1-1-2008 31-12-2020 -4 0 0 -4

CNT/FAI 1-12-2016  183 0 40 223

Promotie Mamoudou Sy 1-3-2014 31-12-2018 -7 0 0 -7

Kennislink 1-2-2014 31-12-2020 -11 20 18 -13

Religious and Alt. Healing 1-2-2014 31-12-2022 -3 0 1 -2

CLARIN ERIC 1-1-2015  5 6 0 -1

parthenos 1-1-2016  12 20 8 0
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in 2020
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Tresoar 1-10-2016 31-8-2020 2 2 0 0

National eHumanities 1-1-2017  -8 0 1 -7

OPG APH 1-9-2017 31-12-2021 -4 4 4 -4

Digital forensics 1-11-2017 1-4-2022 0 189 189 0

NMGN-webeditie 1-5-2018  0 -12 5 17

Historici Dagen 2019 KNHG 1-1-2019  -5 -4 1 0

Exploitatie KNHG 2019 1-1-2019 31-7-2020 33 34 2 1

Anne Frank Engelse editie 1-1-2019 31-12-2020 1 6 5 0

Ontvlechting WFH.nl DBNL.nl 1-1-2019 29-2-2020 2 1 -1 0

300 Internationaal Congres OPG 1-4-2019 31-12-2022 -25 0 0 -25

OPG periode 2019-2021 1-1-2019 31-12-2021 -46 102 81 -67

Flexibele Arbeid in de Polder 2-6-2019 1-7-2023 -127 26 137 -16

Zeevarenden 1-10-2019 30-9-2023 8 20 44 32

Vlootschouw 1-9-2019 14-4-2020 -4 1 4 1

MMDC 1-6-2020 30-11-2020 0 10 10 0

KNHG jubileum 2020 1-9-2019 1-3-2021 -18 15 13 -20

NL-Lab Kalmthout ‘t Hart 1-10-2019 31-12-2022 0 177 177 0

Exploitatie KNHG 2020 1-1-2020 31-12-2020 0 305 330 25

Autografen Koninklijke Verz. 1-1-2020 31-12-2022 0 22 3 -19

Suriano 1-6-2020 31-5-2024 0 32 17 -15

Petities 1-10-2020 30-9-2023 0 84 18 -66

Historicidagen 2021 1-1-2020 31-1-2021 0 43 4 -39

Zeevaartbiografieën 1-8-2020 31-12-2020 0 15 16 1

Maritiem Portal 2021 1-10-2020 31-12-2021 0 0 0 0

War dummies 1-11-2020 31-12-2021 0 0 0 0

Serverbeheer Anne Frank proj. 1-12-2020 31-12-2021 0 1 1 0

Bijdrage KNHG door Harreveldf. 1-1-2018 31-12-2020 87 153 140 74

Maintenance & Support 1-1-2019  0 94 94 0

Maintenance & Support BB 1-5-2019 31-12-2020 0 8 8 0

Diamant bewerkers 1-1-2017 11-3-2020 -4 -4 0 0

FNV Archief Project 1-5-2017 31-12-2022 16 293 249 -28

Alternatieve Bewegingen 1-4-2018 31-10-2020 12 24 67 55

ANDB boek 1-4-2018  -5 -5 0 0

ANDB tentoonstelling 1-4-2018  10 14 4 0

Herinrichting Niveau 1 1-6-2018  25 25 0 0

Liebknecht editie 1-6-2018 31-12-2020 0 0 0 0

The Dynamics of Inclusive 1-1-2018 30-9-2020 72 124 52 0

Impl. ArchiveSpace 1-8-2018 1-12-2020 0 10 10 0

Global Primitive Accumulation 1-9-2018 1-7-2020 3 3 0 0

Pakhuis de Zwijger 1-9-2018 31-12-2020 -4 0 4 0

Cineclub-film 1-4-2019 18-2-2020 6 6 0 0

ESSHC 2022 1-4-2019 31-8-2022 5 0 4 9

Female Photographers Spanish C 30-4-2019 31-10-2020 -33 0 33 0

Metamorfoze CBSA 11-6-2019 31-12-2022 -68 0 7 -61

Linked data vervolg 1-4-2019 31-5-2020 0 24 24 0

Tegen de stroom in IISG 1-1-2019 30-9-2023 0 158 158 0

Linking Lives 1-9-2019 30-8-2021 -20 59 63 -16

Tussen Solidariteit en fragmen 1-10-2019 31-5-2024 0 16 52 36

Perron Oost 15-8-2019 26-1-2020 0 1 1 0

Social inequality 1-10-2019 31-3-2020 0 2 2 0

Oral History VNO-NCW 1-11-2019 31-3-2021 1 22 61 40
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Amsterdam en de Slavernij 1-11-2019 31-12-2020 -37 64 101 0

Belt and Road, Zijde route 1-12-2019 30-6-2020 0 12 12 0

De Taal van Herkomst 1-11-2019 31-12-2020 0 9 14 5

Evaluation social media 1-1-2020 31-12-2020 0 33 27 -6

Prijscouranten 1-6-2020 31-8-2021 0 17 10 -7

Slavernij geschiedenis 1-7-2020 31-12-2021 0 1 0 -1

Global Inequality 1-7-2020 31-12-2021 0 21 0 -21

Embedded-LINKS 28-9-2020 31-12-2021 0 1 1 0

GPI archief ordening 1-10-2020 31-12-2021 0 31 0 -31

NIOD Collectiebeheer 1-12-2020 31-12-2021 0 0 0 0

Derde landers 1-12-2019 30-9-2020 2 31 29 0

LINKS-HSN 1-7-2019 30-6-2020 -6 6 12 0

HSN vervolg 2508 1-1-2018 31-12-2022 -8 112 157 37

Maintenance & Support ond. 1-1-2019 31-12-2020 0 118 118 0

Maintenance & Support col. 1-1-2019 31-12-2020 0 107 107 0

Meertens vragenlijsten 1-5-2017 31-12-2021 0 5 5 0

NDE voorziening termen netwerk 1-10-2017  2 2 0 0

Populisme socialemedia religie 1-11-2017 30-6-2021 0 139 139 0

Impact HUC 1-11-2017 30-9-2020 0 7 7 0

CLARIN ERIC 2018 Windh. 1-1-2018  43 43 0 0

CLARIN ERIC 2018 Broed. 1-3-2018 31-12-2020 7 3 2 6

Cogitch-plus 1-5-2018  -8 0 0 -8

ATM Amsterdam Time Machine 1-8-2018  14 0 0 14

Complex verb constructions 1-1-2018 31-3-2020 55 47 -8 0

Language Dynamics in thr Dutch 1-9-2018 1-9-2022 6 3 8 11

Historische kranten 1-1-2019 31-3-2020 5 5 0 0

CAMI 1-4-2020 31-3-2021 0 2 2 0

NL-Lab Meertens deel 1-10-2019 31-12-2022 0 42 42 0

SABIO 1-6-2020 30-6-2021 0 0 0 0

Burgervertrouwen 1-7-2020 30-10-2020 0 0 0 0

Staat Ned 3 1-9-2020 30-10-2021 0 20 0 -20

Artist in Residence 1-1-2020 7-31-2020 0 18 18 0

Maintenance & Support Meertens 1-1-2019 31-12-2020 0 100 100 0

GHEYS 1-10-2019  46 57 11 0

  140 4.349 4.023 -192

KITLV   

Prins Bernhard Cultuurfonds 1-3-2014  43 41 0 2

AIO-programma KITLV/UL 1-10-2014 31-3-2020 0 5 5 0

Koloniaal Rotterdam 1-8-2018  -1 124 111 -14

Mid-career KNAW impuls 1-1-2019  0 105 105 0

AiO Fonds KNAW 2020-2024 15-4-2020  0 76 76 0

Metamorfoze topstukken 1-7-2012  11 0 0 11

Dekolonisatie Indonesie 45-50 1-5-2017 31-12-2021 446 975 440 -89

  499 1.326 737 -89

NIDI   

DANS small data 1-1-2020  0 11 11 0

NC ESS 10/11 1-9-2019  0 46 25 -21

GGP Central Hub 1-1-2020  0 178 128 -50

Using Machine learning 1-10-2020  0 12 12 0

Life course transitions 1-4-2019  0 127 127 0

Flexibilisering van de AOW 1-11-2017  22 31 8 1
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Levensloop jongeren 1-3-2018  0 77 77 0

UMCG GRR 1-4-2018  6 23 23 6

Besef en beleving doorwerken 1-10-2018  37 87 82 32

Causes and consequences 1-1-2019  -25 75 64 -36

GAK Award Oude Mulders 1-4-2020  0 78 57 -21

Multicult drama in perspectief 1-9-2017  0 80 80 0

FP2020 year 2019 1-1-2019  49 52 0 -3

FP2020 year 2020 1-1-2020  0 160 221 61

Sim life course Psoriasis pat 1-6-2013  -6 0 0 -6

Verkenning bevolking 2050 1-3-2019  14 67 53 0

  97 1.104 968 -39

NIOD   

HGS 2018 1-12-2017 30-11-2019 0    

HGS 2019 1-1-2019  -85 -61 24 0

HGS 2020 1-1-2020  0 565 601 36

NOB 2018 1-1-2018  -5 -5 0 0

NOB 2019 1-1-2019  80 85 5 0

NOB 2020 1-1-2020 30-4-2021 0 571 535 -36

Netwerk 2019 1-1-2019  38 0 -38 0

Collaborateurs online 1-1-2020 1-4-2021 0 30 9 -21

Vfonds 2020-2021 1-1-2020 31-12-2021 0 125 68 -57

Koopvaardij in de oorlog 1-3-2020 3-9-2021 0 29 0 -29

De oorlog dichtbij 105164260 1-7-2020 1-7-2021 0 234 99 -135

Crowdsourcing Kamp Vught 1-11-2016  16 16 0 0

Themajaar Verzet 1-6-2017  3 3 0 0

VSB Fonds 1-1-2016  15 15 0 0

Dagelijks leven 1944 1-1-2017  -1 0 1 0

Dagelijks leven 1945 1-1-2017 31-12-2020 1 12 11 0

Metamorfoze HSSPF 1-1-2017 31-12-2020 43 52 9 0

Photo Exhibition Berlin-Asd 1-8-2017 31-12-2020 19 33 14 0

WO2 in 100 foto’s 2017-2020 1-11-2017 1-6-2021 -122 93 215 0

Interreg Groesbeek 1-6-2017 31-1-2021 0 0 0 0

Metamorf. WO2-collecties 1-6-2018 1-3-2021 9 0 152 161

Programma NOB vfonds 01 1-1-2019 30-6-2021 -44 0 165 121

Tentoonstelling 100 Foto’s 27-1-2020 31-12-2020 0 31 31 0

Aanpak instituutsarchief 1-3-2020 31-12-2020 0 0 0 0

Oorlog uit de eerste hand 1-7-2020 1-7-2023 0 277 32 -245

Parallelle Levens 2 1-3-2020 1-9-2022 0 6 29 23

Metamorfoze Verzetsarchieven 1-4-2020 31-12-2022 0 81 22 -59

Digitalisering SCB-archieven 1-10-2020 1-10-2022 0 58 37 -21

Jodenvervolging 40-45 in N. Br 1-2-2009  -3 0 0 -3

Politie en Verzet 1-1-2016 30-6-2020 -1 -1 0 0

Dekolonisatie Indonesie 1-5-2017 31-1-2022 -639 1.027 1.640 -26

Psychiatrie in oorlogstijd 1-1-2018  -42 178 117 -103

Jodenvervolging Rotterdam 1-4-2018  -29 84 82 -31

Detachering Keppy 1-6-2017 31-3-2021 65 131 97 31

Parallelle Levens 1-9-2019  -15 83 87 -11

75 jr NIOD Publiekscongres 1-1-2020  0 28 7 -21

Negotiating Displacement 1-9-2019  8 10 3 1

Conf. The Lasting Impact 1-1-2020  0 27 7 -20

Vervolg VNG in WO2 1-3-2020  0 118 30 -88
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Bestuurlijk Amsterdam 1-9-2020 1-9-2024 0 177 35 -142

Bestuur Amsterdam 1930-1950 1-1-2019  16 50 33 1

Lange dekolonisatie van Ind.a 1-2-2009  0 7 7 0

Project Berkhoff 1-12-2018  -41 12 38 -15

Oorlogsburgemeesters 1-12-2005  -1 0 1 0

Journal of Fascism - Brill 1-1-2020  0 12 12 0

Onderzoek Rode Kruis 1-10-2013  -43 0 3 -40

10 Jaar Oorlog 15-4-2014  -6 0 0 -6

  -764 4.193 4.220 -737

Westerdijk Instituut   

BCN labs/Ascospores 1-12-2014 31-12-2021 -23 0 0 -23

Nutreco/Schimmel in diervoeder 23-12-2015 31-12-2022 -30 0 0 -30

DuPont Genencor/TM 15.160 17-12-2015 31-12-2021 -37 0 9 -28

TIFN/Heterogeneity in spores 1-12-2015 30-6-2021 -27 104 167 36

Invisible Sentinel/QUO 00102 1-7-2019 31-12-2020 -27 0 0 -27

Samson Genus Aspergillus 1-12-2019 31-12-2025 -102 0 0 -102

St LSH TKI/LSHM18003 1-6-2018 31-5-2020 13 1 5 17

Q-bank (Project IV) 1-3-2014 15-1-2020 -3 0 3 0

CRI/ Citrus Black Spot 1-3-2015 31-12-2019 11 0 0 11

BMGF/OPP1082853 1-9-2016 31-8-2021 79 159 157 77

KNAW Onderz.fonds BDO1257 1-7-2020 30-6-2023 0 35 35 0

Univ of S./NHMRC / APP1121936 1-1-2017 29-2-2020 0 0 0 0

Be-Basic/TKIBE01003 1-1-2013 30-11-2020 -1 0 1 0

Dyadic 1-3-2016 31-12-2020 -6 0 6 0

Suntory/1e contr. (05-aug-19) 5-8-2019 31-5-2021 -114 100 76 -138

KNAW Onderz.fonds AZ 3163 1-1-2018 31-12-2021 0 100 100 0

OvV/Navarro-Muno 1-1-2018 31-12-2021 0 0 69 69

ZonMw 09120011910033 1-9-2020 31-8-2024 0 38 0 -38

Changzheng Hosp / 81720108026 1-1-2018 31-12-2022 -29 0 3 -26

ThermoFisher - VII 1-1-2019 29-2-2020 87 84 -2 1

St LSH TKI LSHM 19089 1-10-2019 30-9-2020 -15 10 105 80

Jining Dongmei Shi 1-8-2019  -3 0 3 0

  -227 631 737 -121

Hubrecht Instituut   

VvhHI/St. Leye Fonds 1-9-2017 30-9-2021 -12 5 13 -4

KNAW Onderz.fonds AZ3163 1-1-2018 31-12-2021 0 95 95 0

St LSH TKI/LSHM18033 1-8-2018 31-7-2021 -146 162 135 -173

KWF/12829 1-6-2020 31-5-2024 0 46 52 6

VvhH Antibiotica in schimmels 1-12-2019  0 100 0 -100

KWF BUIT 2014-6649 1-1-2018 31-12-2019 0 0 0 0

HFSPO/RGP0030/2016 1-12-2016 30-11-2020 -82 0 82 0

KWF/12260 1-2-2020 31-1-2024 0 132 151 19

Start-up Budget Hubrecht 1-11-2019 31-12-2021 0 92 92 0

CVON/2011-12 HUSTCARE 2 1-1-2012 30-11-2019 0 0 0 0

ICIN/NHS 2013T091/COBRA3 1-9-2014 31-12-2020 30 40 10 0

CVON/CONCOR-genes 1-11-2015 31-10-2021 76 25 25 76

NHS/2016T088 1-5-2017 30-4-2020 49 0 1 50

HFSPO/LT001404/2017-L 1-4-2017 31-3-2020 6 5 4 5

Univ of Q./NHMRC/APP1123456 1-1-2017 31-12-2019 9 9 0 0

CVON/2018-30 PREDICT2 1-2-2019 31-1-2023 79 45 30 64

CVON CONCOR-Genes - YTP 1-10-2020 31-10-2021 0 0 4 4
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Louis Jeantet 1-4-2004  -339 0 35 -304

Léopold Griffuel Award 1-3-2012 31-12-2021 -39 0 15 -24

CGC III (Clevers) 1-1-2013 30-4-2020 0 -34 -34 0

CGC Long Organoïden 1-1-2014 31-1-2021 -100 0 93 -7

Stg. Gieskes-Strijbis / UMCU 1-1-2016 31-12-2020 -58 0 58 0

Swieringa Stichting 1-1-2016 31-12-2021 -27 0 0 -27

KWF/HUBR 2014-7006 Alpe d’HuZe 1-2-2016 31-12-2020 -180 123 69 -234

NETRF/Petersen Accelerator 1-3-2017 28-2-2022 108 260 154 2

CSHL/Sub 51790114 1-4-2018 31-5-2020 -1 4 5 0

CGC IV (Clevers) 1-1-2017 31-12-2021 -51 94 124 -21

Koerber European Science Prize 1-4-2017 31-3-2021 -132 0 128 -4

KNAW/Akad. hoogleraar 2016 1-1-2017 31-12-2021 -8 375 244 -139

Paradifference /A17-0507 15-6-2017 31-12-2021 -119 0 105 -14

Oncode (Clevers) 1-9-2017 31-12-2022 -191 125 178 -138

EMBO/ALTF 332-2018 Rolf 1-2-2019 31-3-2021 -4 43 41 -6

Longfonds/12.0.18.002 BREATH 1-1-2019 31-12-2020 -16 815 584 -247

NWO/024.003.013 ZWK MDR. 1-11-2017 31-12-2023 -251 -57 131 -63

CRUK/SPECIFICAN. C6307/A29058 1-1-2019 31-12-2023 -247 36 196 -87

CRUK/OPTIMISTICC C6307/A29064 1-1-2019 31-12-2023 -359 88 487 40

Longfonds/4.2.18.237JO 1-6-2019 31-5-2022 -19 17 58 22

CSHL/Sub 51790214 /314 phase 2 1-5-2019 31-3-2021 22 232 250 40

Oncode (Clevers) /P2018-0003 1-1-2020 31-12-2023 -45 6 65 14

Janssen/ICD 1303722 / MOA 1-7-2019 31-12-2020 0 140 53 -87

EMBO/ALTF 765-2019 Boretto 1-5-2020 30-4-2021 0 47 44 -3

VvhHI/Clevers COVID-19 6-1-2020 5-31-2021 0 50 9 -41

Leducq/ 14 CVD 01 10-1-2014 9-30-2021 48 155 107 0

ALS/Gridd 2017-59 10-1-2017 12-31-2020 103 132 99 70

NIH 4D nucleome 9-1-2017 1-31-2021 -126 0 126 0

Oncode (De Laat) 9-1-2017 12-31-2022 -127 250 183 -194

KWF/11632 10-1-2018 12-31-2020 -1 103 131 27

ZonMw 435005023 6-28-2020 3-31-2021 0 23 0 -23

VvhHI/Oncode I&T COVID-19 4-15-2020  0 50 728 678

St LSH TKI/LSHM20025 10-1-2020 9-30-2022 0 42 41 -1

St LSH TKI/LSHM20026 10-1-2020 3-31-2022 0 21 7 -14

KNAW Fonds Licen Opbr COVID-19 6-1-2020  0 93 93 0

KWF 2020-1 13117 11-1-2020 4-30-2023 0 0 15 15

KWF/HUBR 2014-6806 1-5-2015 31-8-2019 -159 0 0 -159

Stg. DON / toekenning-II 1-1-2016 31-12-2020 94 0 -3 91

LUMC RegMed 1-9-2017 31-8-2018 34 0 0 34

St LSH TKI/LSHM17032 1-3-2018 31-10-2020 97 104 7 0

UMCU/ EU-AIMS 1-4-2012 29-2-2020 -1 -1 0 0

St LSH TKI/LSHM16016 1-9-2016 30-9-2020 149 149 0 0

FSHD/vervolg CRISPR-CAS/i Top 1-11-2016 31-12-2019 0 0 -1 -1

St LSH TKI/LSHM 16049 1-2-2017 30-6-2020 59 62 3 0

Beatrix Spierfonds/W.OR18-11 1-10-2018 30-9-2022 17 37 17 -3

FSHD/WP30 Singelswim 2018 1-3-2018 30-11-2020 22 121 99 0

FSHD VvhHI Muscle-in-a-dish 1-6-2019 31-5-2023 -21 0 27 6

CGC III (Knipscheer) 1-1-2013 31-12-2017 -39 0 0 -39

KWF/HUBR 2015-7736 1-2-2016 31-1-2020 36 36 0 0

CGC IV (Knipscheer) 1-1-2017 31-12-2021 -85 60 56 -89

Oncode (Knipscheer) 1-9-2017 31-12-2022 -423 250 419 -254
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CBG. 1-9-2013 31-12-2025 -463 0 29 -434

KWF/2016-1/10158 1-4-2017 31-1-2021 2 39 81 44

CGC IV (Van Oudenaarden) 1-1-2017 31-12-2021 80 60 15 35

HFSPO/LT000877/2017 1-8-2017 31-7-2021 4 35 30 -1

Oncode (Van Oudenaarden) 1-9-2017 31-12-2022 -58 250 329 21

KWF BUIT 2013-5896 1-1-2018 31-12-2019 0 0 0 0

HFSPO/LT000209/2018-L 1-6-2018 31-5-2023 26 25 0 1

KNAW Visit Prof Progr Bussem. 19-12-2018 31-1-2020 3 3 0 0

SNF Stipendium P2ELP3-184488 1-1-2019 30-6-2020 -5 -5 0 0

HFSPO LT000097 2019-L 1-12-2019 30-11-2022 -19 70 70 -19

St LSH TKI/LSHM19045 1-10-2019 30-9-2023 -36 0 199 163

Oncode E&I Program P2018-0038 1-1-2019 31-1-2021 0 550 550 0

Oncode E&I Program P2019-0045 1-10-2019  0 0 75 75

EMBO/ALTF 1197-2019 Bhardwa 1-1-2020 31-12-2021 -10 65 64 -11

VvhHI/Creyghton 2016 1-3-2016 30-10-2020 -2 0 2 0

ALS/Empowering 2018-0006 1-3-2019 30-9-2020 45 54 9 0

UMCU/ startsubsidie 1-4-2013  -228 54 6 -276

VvhHI/ARVD 1-5-2014 31-12-2020 -197 0 3 -194

Leducq/ 14 CVD 04 1-10-2014 30-11-2020 43 157 114 0

CVON/2014-27 REMAIN 31-12-2015 31-12-2020 -74 105 3 -176

NHS ERA-CVD/2016T094 1-5-2017 30-4-2020 37 0 13 50

CVON/2017-18 ARENA-PRIME 1-4-2018 31-3-2023 372 660 495 207

NLHI/PLN foundation grant 229 1-1-2020 31-12-2020 0 50 50 0

Leducq/ 20CVD04 1-1-2021 31-12-2025 0 0 0 0

Oncode (Kind) 1-9-2017 31-12-2022 -181 150 174 -157

SNF Stipendium P400PB_186758 1-8-2019  -32 21 71 18

CGC III (Kops) 1-10-2015 30-6-2020 0 -17 -17 0

KWF/HUBR 2015-7848 1-1-2016 30-6-2020 -16 0 16 0

CBG (Kops) 15-12-2016 30-6-2023 -208 0 0 -208

KWF/10126 1-5-2017 28-2-2021 260 215 117 162

CGC IV (Kops) 1-1-2017 31-12-2021 -32 77 154 45

KWF/11080 1-2-2018 31-1-2022 -30 172 254 52

Oncode (Kops) 1-9-2017 31-12-2022 -155 250 423 18

EMBO/ALTF 950-2018 Laband 1-6-2019 31-7-2021 -7 41 40 -8

Oncode/Chief Scient. Officer 1-6-2019 31-8-2022 -55 80 27 -108

Wellcome Trust/D. Bodor 1-7-2019 31-1-2022 36 95 69 10

KWF/12625 (Jelluma) 1-7-2020 30-6-2024 0 48 39 -9

KWF/12728 (Kops) 1-7-2020 30-6-2024 0 65 35 -30

HHMI/IRS 55008747 1-9-2017 31-8-2022 -15 92 42 -65

Oncode (Tanenbaum) 1-9-2017 31-12-2022 -219 150 251 -118

CGC IV (Galli) 1-1-2017 31-12-2021 -42 60 83 -19

HFSPO/CDA00018/2017-C 1-9-2017 31-8-2021 -144 0 67 -77

CGC Call2020_1 Effects 1-11-2020 31-12-2021 0 0 14 14

CGC Call2020_2 Single cell 1-11-2020 31-12-2021 0 0 0 0

ZonMw/435004019 1-3-2018 8-4-2020 6 6 0 0

  -3.684 8.484 9.936 -2.231
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Nederlands Herseninstituut   

UvA FMG-STW Balesar/Forstmann 1-1-2017 31-3-2020 0 12 12 0

UvA-FMG/StG AMMODO 1-4-2020 31-3-2022 0 26 39 13

NMSS US-RG II 2016 1-10-2016 31-3-2021 -39 0 63 24

Investeringen/Kole 1-1-2015  0 1 1 0

Investeringen/Keysers 1-5-2013  0 0 0 0

UMCG/tDCS/Keysers 1-10-2014 31-12-2021 -142 0 0 -142

Conacyt-Borja/Keysers 1-10-2014 23-11-2020 9 9 0 0

Bial Predictive Coding/Gazzola 1-2-2017 31-1-2021 13 0 0 13

VPP2017-Legon/Gazzola 15-5-2017 31-12-2020 5 0 0 5

Investeringen/Gazzola 1-1-2018  0 1 1 0

3V Default enrichment housing. 1-3-2019 31-12-2020 0 0 0 0

Investeringen/Salta 1-5-2020  0 71 71 0

Next Generation Miniscopes 1-1-2017 31-12-2020 0 23 23 0

KNAW OF EPIBrain-CdZ+IW 1-5-2018 31-12-2020 -1 6 7 0

Investeringen/de Zeeuw 1-1-2013  0 8 8 0

MYOP-PATH Erasmus MC - NHI 1-1-2017 31-12-2021 23 15 19 27

Disorders in Albinism/Stg V.HI 1-3-2019 28-2-2024 -112 0 54 -58

Improved Miniscopes 3V Fonds 1-2-2020 31-1-2021 0 44 44 0

Investeringen/Kamermans 1-1-2012  0 4 4 0

BF2016 Towards Restoration 1-9-2016 1-2-2021 -24 10 0 -34

Zebrafish Albinism/Stg V.HI 1-8-2019 1-2-2023 -102 0 97 -5

Investeringen/Levelt 1-1-2013  0 1 1 0

Investeringen/Heimel 1-3-2016  0 2 2 0

Albino Nystagmus St.Vr.Heimel 15-10-2018 14-10-2021 -16 130 74 -72

KNAW Dobberke StG/Ahmadlou 1-1-2019 30-9-2019 5 5 0 0

StG Largesse / Levelt 1-6-2019 28-2-2021 35 16 181 200

Alcon Res.Inst.-Roos / deJong 1-7-2015 30-6-2021 -11 0 11 0

NWA Startimpuls 2017/Roelfsema 24-9-2018 30-9-2021 0 68 68 0

Investeringen/Roelfsema 1-1-2013  0 6 6 0

Investeringen/Lohmann 1-6-2013  0 0 0 0

Albinism Stg.Vriend HI/Lohmann 1-10-2018 30-9-2021 -61 130 97 -94

Investeringen/Hersenbank 1-1-2013  0 0 0 0

MS 17-975 Out of the Box Grant 15-2-2019 15-2-2021 -15 0 27 12

MS 18-406g / Hersenbank 1-1-2018 31-12-2022 -49 133 172 -10

SPF 2019/Hersenbank 27-3-2019 1-4-2021 -24 78 127 25

Neurogen. Database/StG.Vr.HI 1-3-2020 28-2-2024 0 0 16 16

Investeringen/Swaab 1-1-2012  0 3 3 0

Investeringen/van Someren 1-1-2012  0 10 10 0

NWA Startimpuls 2017/Someren 1-9-2018 1-9-2022 0 76 76 0

Hersenstichting / LSH-TKI 1-4-2020 31-3-2023 0 44 0 -44

VU/Beta PG De Winter 1-3-2019 7-2-2021 -186 0 77 -109

Investeringen/Verhaagen 1-1-2012  0 0 0 0

IRP-IFP & La Marato 29-10-2015 31-12-2022 -52 23 114 39

MS UK/University of Edinburgh 1-4-2019 6-12-2020 11 6 -5 0

TKI-LSH Sanquin X-Cure 1-7-2019 27-12-2020 -2 9 51 40

Hersenstichting-UvA/SILS 23-9-2019 23-9-2023 16 56 69 29

Wellcome Trust Fund 1-9-2020 31-3-2021 0 10 22 12

Wings For Life NL 25/20 1-9-2020 31-8-2022 0 36 33 -3

MS 14-880 1-5-2015 31-12-2019 15 0 0 15

MS18-1034 / Mason 1-4-2020 31-3-2023 0 93 72 -21

MS 19-1079 / Leerstoel IH 1-1-2020 31-12-2023 0 25 43 18

  -704 1.191 1.790 -106
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NIOO   

SBIR Onderhoud Exp. Dak PB 1-1-2011 30-12-2022 -116 0 22 -94

Kennis Valorisatie NIOO 1-1-2018 31-12-2021 0 0 0 0

RVO HEATSTORE PvdB 1-5-2018 31-10-2021 0 57 9 -48

St.VDHDB BOEKJE BDD 2019 1-4-2019 28-2-2020 0 0 0 0

I.O.P. GS 1-9-2019 1-1-2023 -158 0 0 -158

KNAW Fonds Ecologie Schreven 1-4-2019 30-6-2022 1 1 0 0

OriginsCentre AutoPheno Risse 1-5-2019 31-3-2020 -4 0 4 0

KNAW Ecologie BSepers 1-2-2019 30-4-2020 1 1 0 0

Dobberke Heuvel 2019 1-12-2018 30-11-2021 3 3 0 0

SLB Heuvel 2019 1-6-2019 31-5-2022 6 6 0 0

SLB Serrano 2019 1-10-2019 30-9-2021 9 9 0 0

KNAW OP EpiBrain 1-11-2017 1-5-2022 0 97 97 0

KNAW OP PredictBill 1-11-2017 1-3-2021 0 99 99 0

KNAW 3V M VAN DE POL 2019 1-1-2020 31-12-2020 0 34 34 0

KNAW 3V Watervogelfac BN 1-5-2020 31-12-2020 0 11 11 0

ST VDHDB Citybird BT 15-6-2020 2-3-2021 0 3 0 -3

KNAW 3V Heatcam MV 22-6-2020 31-12-2020 0 24 24 0

KNAW 3V LED Citybirds BT 1-7-2020 31-3-2021 0 0 0 0

NTNU 2021 Spibirds 1-12-2020 1-12-2022 0 50 0 -50

KNAW MiniMicro AnE KvO 1-1-2017 31-12-2021 0 48 48 0

FAUNAFONDS GooseScare BN 1-10-2017 31-12-2021 181 200 114 95

SLB DACUNHA KvO 1-2-2018 31-3-2020 -5 0 5 0

I.O.P. Bart Nolet 1-1-2019 31-12-2024 -1 0 1 0

I.O.P. Martijn van de Pol 1-1-2019 31-12-2024 -5 0 0 -5

FAUNAFONDS SAD-MBargo 1-10-2017 31-12-2021 115 104 43 54

VT VOGELTREKATLAS HVDJ 1-1-2019 31-12-2021 0 20 13 -7

NLBIF Biometrie HvdJ 1-9-2020 31-8-2021 0 0 11 11

EVERGLADES WM 1-1-2001 31-12-2024 -10 0 1 -9

SGSF MICROPLASTIC EVD 1-6-2019 31-5-2022 -34 49 68 -15

KNAW VPP GALDON LB 1-11-2018 31-12-2019 0 0 0 0

OBN Bargerveen DW 1-11-2018 30-11-2020 2 10 8 0

SGSF NIPFISH LB 1-4-2019 30-4-2022 -41 88 194 65

KNAW Eco TrophTrans H.Jin LB 1-4-2020 31-3-2021 0 2 1 -1

BIJ12 OBN CWO LB 1-6-2020 1-6-2024 0 0 9 9

MinIW GPLake WM 1-11-2020  0 12 8 -4

PBL PCLAKE WM 1-7-2009 31-12-2024 -35 6 0 -41

STOWA PCSAMEN WM 1-7-2017 31-12-2024 -32 85 56 -61

I.O.P. ED 1-1-2019 31-12-2024 -18 -50 -32 0

I.O.P. LB 1-1-2019 31-12-2024 -1 26 9 -18

I.O.P. WM 1-1-2019 31-12-2024 -51 52 -13 -116

I.O.P. DW 1-1-2019 31-12-2024 -4 6 0 -10

ANII German Perez PB 1-1-2018 31-3-2021 1 8 6 -1

ECUADOR BF STALIN VLADIMIR JR 1-11-2018 1-11-2022 -15 15 8 -22

KNAW VPP KOSKELLA MZ 1-11-2018 1-7-2020 -4 0 0 -4

EFRO PROJ-00885 Fiber2Fiber PB 1-1-2019 31-12-2023 94 266 446 274

KNAW Ecologie GPerez 1-2-2019 31-3-2020 0 1 1 0

Flori/WUR Orchid Endophytos JR 15-1-2020 30-11-2020 0 25 25 0

NNF MATRIX JR 1-1-2020 31-12-2025 0 136 76 -60

KNAW Ecologie Boezen MZ 24-3-2020 30-6-2021 0 4 0 -4

Collaboration Asia 1-1-2014 31-12-2021 -19 0 17 -2
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BMGF Promise OBJ00-Permits 1-9-2016 30-8-2022 -11 0 0 -11

BMGF PROMISE OBJ01 1-9-2016 31-8-2022 135 0 69 204

BMGF PROMISE OBJ02- 1-9-2016 31-8-2022 331 0 5 336

BMGF PROMISE OBJ03-Striga Soil 1-9-2016 31-8-2022 27 0 61 88

BMGF PROMISE OBJ04 1-9-2016 31-8-2022 -517 0 31 -486

BMGF PROMISE OBJ05 1-9-2016 31-8-2022 -52 0 7 -45

BMGF PROMISE OBJ06 1-9-2016 31-8-2022 0 0 0 0

BMGF PROMISE OBJ07 1-9-2016 31-8-2022 -198 0 60 -138

BMGF PROMISE OBJ08 1-9-2016 31-8-2022 -130 0 6 -124

BMGF PROMISE OBJ09 1-9-2016 31-8-2022 0 0 0 0

BMGF PROMISE OBJ10 1-9-2016 31-8-2022 -16 0 61 45

BMGF PROMISE OBJ11 1-9-2016 31-8-2022 -40 0 1 -39

BMGF PROMISE OBJ90 1-9-2016 31-8-2022 -49 0 134 85

BMGF PROMISE OBJ90-OVH 1-9-2016 31-8-2022 -22 0 43 21

BMGF PROMISE OBJ99-Partners 1-9-2016 31-8-2022 -967 272 751 -488

UNILEID AVALOS JR 1-1-2018 30-12-2020 57 27 -30 0

I.O.P. JS 1-1-2019 31-12-2024 0 40 40 0

I.O.P. WB 1-1-2019 31-12-2024 0 27 0 -27

I.O.P. PB 1-1-2019 31-12-2024 0 10 10 0

I.O.P. PG 1-1-2019 31-12-2024 0 13 0 -13

KNAW VPP DELACRUZ SG 1-1-2019 30-6-2021 -16 0 0 -16

KNAW Ecologie SGomes 1-2-2019 31-12-2019 2 2 0 0

Hannula personal grant Finland 1-11-2019 31-10-2021 -2 14 5 -11

TKI Voedselbossen CV 1-5-2020 31-10-2024 0 200 15 -185

NPL Onder t Maaiveld WP 1-5-2020 1-5-2024 0 732 20 -711

WUR Promovendi Saldi WvdP 1-2-2009 31-12-2025 -572 -12 133 -427

I.O.P. WP 1-1-2019 31-12-2024 -4 4 6 -2

I.O.P. MB 1-1-2019 31-12-2024 -2 1 0 -3

I.O.P. CV 1-1-2019 31-12-2024 0 1 0 -1

I.O.P. KV 1-1-2019 31-12-2024 -1 0 0 -1

I.O.P. AB 1-1-2019 31-12-2024 0 3 0 -3

METS basis 1-1-2019 31-12-2024 0 20 0 -20

METS CECAlgea TVF 1-1-2019 31-12-2022 -82 25 44 -63

WUR Wildcard TVF 1-10-2019 31-12-2020 -3 13 11 -5

AKWa basis 1-1-2019 31-12-2024 -46 252 149 -149

NIOO INFODISRUPT LdSD 1-1-2019 31-12-2022 21 0 56 77

RVO ZONWAT ST 7-1-2020 6-1-2024 0 58 70 12

TropME basis 1-1-2019 31-12-2024 0 29 2 -27

TKI SMART EK 1-1-2019 31-3-2023 68 0 108 176

TKI SMART PENV UVA 1-1-2019 31-12-2022 0 0 0 0

TKI MicroProFarm EK 1-11-2020 1-11-2024 0 0 4 4

CSEc basis 1-1-2019 31-12-2024 -20 25 31 -14

  -2.246 3.264 3.326 -2.184

Spinoza Onderzoek   

Ammodo KNAW 2015 1-4-2016 1-3-2021 -102 24 126 0

FWO EOS-HUMVISCAT 1-9-2018 1-9-2021 0 0 0 0

KNAW VPP2017/Xin-Siero 1-4-2018 31-12-2019 1 0 0 1

KNAW OF Microvascular fMRI 30-12-2018 1-3-2024 37 274 238 1

KNAW VPP2018 Merriam-Knapen 1-4-2019 30-11-2019 -6 0 0 -6

ABC Grant/UvA-M.de Jong 1-1-2020 31-12-2021 0 113 53 -60

  -70 411 417 -65
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Rathenau   

Werkprogramma alg.kst. 1-6-2014  0 4 4 0

Commissiewerk 1-3-2016  0 10 10 0

Innovatie in/met de stad 1-10-2016  0 2 2 0

Digitale Samenleving 1-1-2017  0 180 180 0

Kennisgedreven democratie 1-1-2017  0 47 47 0

Vitale Kennisecosystemen 1-1-2017  0 99 99 0

Vruchtb.schoonh.en gezondh. 1-3-2017  0 1 1 0

Gene Editing 1-3-2017  0 43 43 0

The internet of things 1-5-2017  0 26 26 0

Vertrouwen in Ws focusgroepen 1-1-2020  0 88 88 0

Departementale kennisfuncties 1-2-2018  0 53 53 0

Internet of Energy 1-2-2018  0 68 68 0

PuP partnerships 1-10-2018  0 48 48 0

Virtual Reality/Augmented Real 1-11-2018  0 86 86 0

WTI info functie 1-1-2019  0 326 326 0

De Synthetische Cel 1-1-2019  0 9 9 0

Maakbare Levens 1-1-2019  0 89 89 0

cognitive assistants 1-3-2019  0 40 40 0

Scoping Genetische Data 1-4-2019  0 22 22 0

TK Dig.en kwaliteit v.arbeid 1-4-2019  0 22 22 0

Speciaal kweken van embryo’s 1-6-2019  0 15 15 0

Missiegedr.innovatiebeleid 1-7-2019  0 103 103 0

NL in ERA na 2020 1-7-2019  0 67 67 0

Invent.Kennissysteem China 1-7-2019  0 33 33 0

TK Internat. vergelijking 1-7-2019  0 30 30 0

Scopingsproj.surveillancestaat 1-8-2019  0 14 14 0

BaSyC 1-12-2017  7 30 30 7

Landelijk Autorisatie Panel 1-11-2017  -14 0 2 -12

Veerkrachtige samenlevingen 1-9-2018  0 0 0 0

Kiembaan modificatie 1-1-2019  43 140 108 11

Denker KVAB 1-4-2019  0 2 3 -1

VNG griffiers 2.0 1-12-2019  0 99 99 0

Publ.participatie Eindberging 1-7-2019  -167 186 255 -98

Workshop WTMC Onderzoeksschool 1-10-2019  0 4 3 0

White paper onderz.infra mat 1-9-2019  9 10 1 0

Kennisdag Cubiss 1-10-2019  0 1 1 0

Digital Future Society 1-10-2019  -4 0 0 -4

Detachering TK 1-8-2019  14 50 36 0

Essay Draagvlak en acceptatie 1-12-2019  1 6 5 0

Toekomstbestendig IE-systeem 1-6-2020  0 29 29 0

Open Science slotbeschouwing 1-1-2020  0 54 54 0

Balans van de Wetenschap 2020 1-1-2020  0 31 31 0

Dig.publ.waarden onderwijs 1-1-2020  0 43 43 0

Internet of Mobility 1-1-2020  0 1 1 0

Blogproject defensie/cyberwar 1-1-2020  0 7 7 0

Hosting Unesco-exp. meeting 1-2-2020  0 7 7 0

Datasolidariteit 1-3-2020  0 31 31 0

gebruik lichaamsmateriaal 1-4-2020  0 1 1 0
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bedragen x € 1.000
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onder-

handen 
projecten  

01-01-2020

Ontvangen  
in 2020

Kosten 
in 2020

Onder-
handen 

projecten  
31-12-2020

artist in residence 1-1-2020  0 24 24 0

Expertises en transities 1-6-2020  0 17 17 0

v.metascience n.onderz.pr. 1-6-2020  0 17 17 0

Rathenau-Wiki 1-6-2020  0 11 11 0

Ontwikkeling werkprogramma 1-6-2020  0 40 40 0

Ethics en AI 1-4-2020  0 24 24 0

Datacenters 1-9-2020  0 14 14 0

Advieskosten O&D 1-9-2020  0 2 2 0

Maatsch.Verantw.Ondernemen 1-9-2020  0 26 26 0

Stage microtargeting politiek 1-9-2020  0 1 1 0

Drijfveren v.onderzoekers 2021 1-10-2020  0 3 3 0

Vertrouwen id WS-enquete 2021 1-11-2020  0 2 2 0

Detachering Unesco 1-11-2020  0 6 6 0

Ondersteuning Eerst Kamer 1-11-2020  0 9 9 0

Redactie O&D handboek 1-11-2020  0 1 1 0

Digitaal opgroeien 1-12-2020  0 2 2 0

Opvolging We,the internet 1-12-2020  0 0 0 0

Int.vergelijking Digi.Demo 1-2-2020  0 126 126 0

Onderz.Techn.en Desinformatie 1-2-2020  0 95 95 0

Moderatie SETUP 1-1-2020  0 0 0 0

Kweken organen in dieren 1-12-2020  0 45 0 -45

Loan Open science Unesco 1-4-2020  0 3 3 0

Stim.Fonds Mies Loogman 1-4-2020  0 5 1 -4

Essay Rli adviestraject 1-6-2020  0 12 12 0

We, The Internet 1-9-2020  0 31 33 2

Digi strategie Prov.N-Holland 1-11-2020  0 3 3 0

WODC Evil on Line 1-11-2020  0 30 12 -18

STOA Deepfakes 1-11-2020  0 0 7 7

Techleap 1-12-2020  0 24 1 -23

Jaarverslag 1-1-2014  0 3 3 0

Bibliotheek 1-1-2014  0 43 43 0

Najaarsevent 1-1-2014  0 6 6 0

Digitale Communicatie 1-1-2014  0 103 103 0

Pers en Publiciteit 1-1-2014  0 28 28 0

Huisstijl/corporate producties 1-1-2014  0 4 4 0

Ondersteuning 1e en 2e kamer 1-1-2014  0 47 47 0

EPTA 1-1-2014  0 1 1 0

  -111 3.065 2.999 -177

  

KNAW Centraal   

interne projecten 1-1-2020  0 292 292 0

  0 292 292 0

Totaal overige projecten 
  

-6.987 28.677 29.677 -5.987
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Bijlage 7. Overzichten voor het jaar 2020 per organisatieonderdeel
(Exclusief baten en lasten van de bestemmingsfondsen)

7.1 Baten uit bedrijfsvoering

Rijksbijdrage
OCW

Contract
projecten

Overige
baten

Totaal
baten

Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIOD

2.748
16.034

1.354
2.436
1.347
4.568

1.723
5.923
1.742

0
2.034
3.030

777
489

48
160

1.180
  850

5.248
22.446

3.144
2.596
4.561
8.448

28.487 14.452 3.504 46.443
Instituten LW
Westerdijk Instituut
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre/Onderzoek

3.964
10.740
10.497
11.568

279

1.843
12.256

4.273
4.776

  961

828
6.214
1.535

529
  1.611

6.635
29.210
16.305
16.873

  2.851
37.048 24.109 10.717 71.874

Instituten Algemeen
Rathenau Instituut
KNAW-centraal

4.639
  24.320 

745
  -2.112

6
  2.579 

5.390
  24.787

28.959 -1.367 2.585 30.177

Totaal   94.494 37.194 16.806 148.494

7.2 Lasten uit bedrijfsvoering
Personeels-

lasten
Afschrijvings-

lasten
Materiële

lasten
Door-

belastingen
Totaal
lasten

Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIOD 

4.339
17.601

2.645
1.316
4.098
5.935

50
342

20
51
78

 77 

580
2.302

448
334
485

1.275 

388
1.606

-2
949
243
819  

5.357
21.851

3.111
2.650
4.904
8.106

35.934 618 5.424 4.003 45.979
Instituten LW
Westerdijk Instituut
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre/Onderzoek 

4.055
17.956
10.935
11.200

1.282 

299
1.939

966
855
 838  

686
8.774
3.218
2.566

859

1.600
    958

   837
2.101
 -278     

6.640
29.627
15.956
16.722

2.701
45.428 4.897 16.103 5.218 71.646

Instituten Algemeen
Rathenau Instituut
KNAW-Centraal 

4.627
13.122 

49
 6.912    

1.061
12.267

-152
-9.069

5.585
23.232

 17.749 6.961 13.328 -9.221 28.817 

Totaal 99.111 12.476 34.855 0 146.440
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7.3 Financiële baten en lasten
Financiële

baten
Financiële

lasten Saldo
Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV 
NIAS 
NIDI
NIOD

0
0
0
0
0
0 

1
12

2
2
4
2 

-1
-12

-2
-2
-4
-2 

0 23 -23
Instituten LW 
Westerdijk Instituut 
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre/Onderzoek 

0
54

0
0
0 

4
80

2
15

299

-4
-26

-2
-15

-299 
54 400 -346

Instituten Algemeen
Rathenau Instituut
KNAW-Centraal

0
0 

1
 361   

-1
-361

  0 362   -362

Totaal 54 785 -731

7.4 Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Baten Lasten
Financiële

baten/lasten
Exploitatie-

resultaat
Instituten GSW
DANS
Humanities Cluster
KITLV
NIAS
NIDI
NIOD

5.248
22.446

3.144
2.596
4.561
8.448 

5.357
21.851

3.111
2.650
4.904
8.106

-1
-12

-2
-2
-4

 -2 

-110
583

31
-56

-347
 340 

46.443 45.979 -23 441
Instituten LW
Westerdijk Instituut
Hubrecht Instituut
Nederlands Herseninstituut
NIOO
Spinoza Centre/Onderzoek 

6.635
29.210
16.305
16.873

2.851  

6.640
29.627
15.956
16.722

2.701

-4
-26

-2
-15

  -299 

-9
-443
347
136

  -149
71.874 71.646 -346 -118

Instituten Algemeen
Rathenau Instituut
KNAW-Centraal

5.390
24.788 

5.585
23.231

-1
  -361

-196
  1.196

 30.178    28.816   -362   1.000

Totaal 148.495 146.441 -731 1.323
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