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1. de knaw

1.1 Ambities en doelstellingen

1.1.1 Missie en kernwaarden
De KNAW bevordert, steunt en erkent excellente wetenschap en duidt de resultaten 
van onderzoek voor de samenleving. Zij verwoordt het belang van wetenschappelijk 
onderzoek, kennis en inzicht voor het economisch, fysiek, sociaal en cultureel 
welzijn en welbevinden van de mens.

De KNAW staat voor:
• Onafhankelijkheid en integriteit: In haar adviezen en onderzoek is de KNAW 

onafhankelijk. Zij streeft naar de hoogste mate van betrouwbaarheid en maat-
schappelijk gezag van wetenschappelijke activiteiten en de interpretatie die zij 
daaraan geeft. Zij verbindt zich aan een hoge ethische standaard van weten-
schappelijke integriteit en bewaakt en bevordert de naleving van die standaard.

• Kennis als basis: De KNAW staat voor het belang van nieuwsgierigheid en een 
onderzoekende en kritische houding. Zij hecht waarde aan intuïtie, creativiteit, 
volharding, nauwgezetheid, kennis, kunde, inzicht, en waar mogelijk wijsheid 
als leidende principes van wetenschap. Een onderzoekende houding en weten-
schappelijke kennis en inzichten vormen op hun beurt een stevige basis voor de 
hele samenleving.

• Wetenschappelijk leiderschap: De KNAW hecht waarde aan haar leidende rol als 
hoeder en duider van wetenschap in een open samenleving. Zulk leiderschap 
is gebaseerd op excellentie, en heeft oog voor het belang van diversiteit en 
inclusiviteit voor die excellentie. Dat zijn immers factoren die bijdragen aan een 
open blik en verscheidenheid van perspectieven. De plaats van de KNAW in ons 
maatschappelijk bestel vraagt om rolvastheid in de afweging tussen enerzijds 
snelheid en het nemen van initiatieven en anderzijds de genuanceerde bood-
schap en langetermijnvisie die een hoeder en duider van wetenschap past. Haar 
onderzoekinstituten streven onderzoek na van het hoogste niveau.

• Verbinding met de maatschappij: De KNAW benadrukt de plaats van wetenschap 
middenin de samenleving, als internationale opgave en activiteit met oog voor 
het welzijn van de mens en de wereld. Vanuit dat oogpunt omvat excellent 
onderzoek mede relevantie, engagement en maatschappelijke impact.
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1.1.2 Wettelijke doelstellingen en kernactiviteiten
De KNAW vervult drie (wettelijke) taken: genootschap van excellente wetenschap-
pers 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 een aantal stimuleringspro-

gramma’s uit, gefinancierd uit haar toevertrouwde private fondsen.

1.1.3 Ambities uit Strategische agenda 2021-2025
De strategische prioriteiten voor de jaren 2021-2025 staan verwoord in de 
Strategische agenda 2021-2025 Staan op kennis en luiden als volgt:
• Excellent onderzoek bevorderen.
• Jonge wetenschappers steunen en mede daardoor de toekomstbestendigheid 

van wetenschap bevorderen.
• Het maatschappelijk debat voeden en verrijken.
• Internationale samenwerking bevorderen.
  
In de tweede helft van 2021 is een strategische prioriteit toegevoegd. Het in de 
zomer van 2021 verschenen rapport van het IPCC demonstreerde op overtui-
gende wijze de urgentie van de klimaatproblematiek en de onmisbare rol van de 
wetenschap in het vaststellen en wegen van de feiten en het zoeken naar mogelijke 
oplossingen. De KNAW voelt medeverantwoordelijkheid voor en urgentie bij deze 
materie en zal in de komende jaren op verschillende manieren aandacht hebben 
voor deze problematiek.

1.2 Bestuur en organisatie

1.2.1 Organisatiestructuur
In bijlage a is de juridische en bestuursstructuur beschreven en wordt een overzicht 
van de voor de KNAW geldende regelingen en reglementen gegeven. In bijlage b 
is het organigram van de KNAW opgenomen. In 2021 vonden geen veranderingen 
plaats in de organisatiestructuur van de KNAW.

De KNAW kent vier domeinen: de Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen 
(GMRW), de Geesteswetenschappen (GW), de Medische, Medisch-Biologische en 
Gezondheidswetenschappen (MMBG) en de Natuur- en Technische Wetenschappen 
(NTW).

1.2.2 Samenstelling bestuur en directie KNAW
Bestuur KNAW:
• President: Ineke Sluiter
• Vicepresident en foreign representative: Marileen Dogterom
• Vicepresident en algemeen secretaris tot 1 september 2021: Marc Groenhuijsen
• Vicepresident en algemeen secretaris vanaf 1 september 2021: Ivo Giesen
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• Lid, tevens domeinvoorzitter GW: Martin van Hees
• Lid, tevens domeinvoorzitter MMBG: Sjaak Neefjes
• Lid, tevens domeinvoorzitter NTW: Ton van der Steen
• Lid, tevens domeinvoorzitter GMRW tot 1 november 2021: Linda Steg

Directie KNAW:
• Algemeen directeur tot 1 juli 2021: Mieke Zaanen
• Algemeen directeur vanaf 1 juli 2021: Wilma de Koning-Martens

De nevenwerkzaamheden van bestuur en algemeen directeur van de KNAW staan 
vermeld in bijlage d.

1.2.3 Samenstelling bestuur De Jonge Akademie (DJA)
• Voorzitter: Jeroen de Ridder
• Vicevoorzitter: Hester den Ruijter
• Lid: Arjan Houtepen
• Lid: Erik van Sebille
• Lid: Hanneke Hulst

1.2.4 Samenstelling bestuur Akademie van Kunsten (AvK)
• Voorzitter: Anne Vegter (tot 31 maart 2021)
• Voorzitter: Liesbeth Bik (vanaf 1 april 2021)
• Vicevoorzitter: Liesbeth Bik (tot 31 maart 2021)
• Vicevoorzitter: Riek Bakker (vanaf 1 december 2021)
• Lid: Raaf Hekkema
• Lid: Charl Landvreugd
• Lid: Nanouk Leopold
• Lid: Jonas Staal

1.2.5 Instituutsdirecteuren
• Data Archiving and Networked Services: Henk Wals
• Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek: Alexander 

van Oudenaarden
• Huygens ING: Lex Heerma van Voss tot 1-10-2021, Dirk van Miert vanaf 1-10-

2021
• Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: Leo Lucassen
• Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: Gert Oostindie
• Meertens Instituut: Antal van den Bosch
• Nederlands Herseninstituut: Pieter Roelfsema
• Nederlands Instituut voor Ecologie: Geert de Snoo
• Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut: Helga de Valk
• Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences: 

Jan Willem Duyvendak
• NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies: Frank van Vree tot 

1-9-2021, Martijn Eickhoff vanaf 1-9-2021
• Westerdijk Fungal Biodiversity Institute: Pedro Crous
• Spinoza Centre for Neuroimaging: Serge Dumoulin
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1 2.6 Samenstelling Auditcommissie
• Voorzitter: Philip Hans Franses
• Lid: Andries Meijerink
• Lid: Heleen Murre-van den Berg
• Lid: Arthur van Soest
• Extern lid: Paul Doop

1.2.7 Medezeggenschap
In het voorjaar van 2021 is er zowel voor de Ondernemingsraad (OR) als voor de 
Onderdeelcommissies (OC’s) een nieuwe zittingsperiode gestart. December 2021 
kent de OR twaalf leden. Tienmaal per jaar is er overleg tussen de algemeen direc-
teur 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. Naast terugkerende thema’s op het vlak van organisatiebeleid en 
personeel, is in 2021 in het bijzonder gesproken over de dynamische agenda 2022, 
geïntroduceerd door de nieuwe algemeen directeur, en het project Erkennen en 
waarderen. Vanuit de Wet op de ondernemingsraden zijn de volgende onderwerpen 
formeel ter instemming aan de OR voorgelegd: bestuursakkoord besteding NPO-
gelden; leidraad reorganisatiebeleid, herplaatsingsbeleid; klokkenluidersregeling; 
regeling werken op afstand. De OR heeft in 2021 advies uitgebracht aangaande het 
eigenrisicodragerschap ziektewetuitkeringen en de overheveling van het Spinoza 
Centre naar het Nederlands Herseninstituut.

Samenstelling ondernemingsraad
• Gerard van Veen (voorzitter) – Bureau KNAW
• Jolanda Pel (vicevoorzitter) – Bureau KNAW
• Paul Bodelier – NIOO
• Jacques de Feiter – Nederlands Herseninstituut
• Guido Gerritsen – Humanities Cluster 
• Johannes Houwink ten Cate – NIOD
• Jeroen Korving – Hubrecht Instituut
• Christa Mateman – NIOO
• Eva van Oene – IISG
• Ger Ruigrok – Huygens ING
• Jerry de Vries – DANS
• Frank Uiterwaal – NIOD
• Rini Sierhuis – ambtelijk secretaris medezeggenschap

Samenstelling Lokaal Overleg
•  FNV Onderwijs & Onderzoek: Johannes Houwink ten Cate, Gerard van Veen 

(kaderleden) en Jan Boersma (bestuurder)
•  CNV: Ger Ruigrok, Jerry de Vries (kaderleden)
•  AOb-FNV: Gertjan Postma (kaderlid) en Donald Pechler (bestuurder)
 
In 2021 is het Lokaal Overleg tweemaal bij elkaar gekomen.
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1.2.8 Wetenschappelijke integriteit
De KNAW heeft een regeling voor het melden van (de verdenking van) schending 
van wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regel-
ing geldt voor KNAW-medewerkers, maar ook voor anderen met een klacht over 
schendingen van wetenschappelijke integriteit door (ex-)werknemers. In 2021 zijn 
er twee klachten ingediend bij de klachtencommissie wetenschappelijke integriteit 
waarover de commissie vervolgens advies heeft uitgebracht aan het bestuur van de 
KNAW. In beide casussen heeft het bestuur van de KNAW op advies van de commis-
sie de klachten inhoudelijk niet in behandeling genomen. In beide gevallen is door 
de klager advies gevraagd bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit 
(LOWI). In één casus heeft het LOWI het oordeel van het bestuur van de KNAW 
onderschreven. In de andere casus is door het LOWI op moment van het schrijven 
van dit jaarverslag nog geen advies verstrekt.

1.3 Diversiteit en inclusie

Uitgaande van de missie van de KNAW heeft het bestuur in 2021 zijn visie op 
diversiteit en inclusie (D&I) vastgesteld. In die visie biedt de sterke wetenschap-
pelijke gemeenschap die nodig is om de missie te realiseren, ruimte en kansen aan 
ieder die een relevante bijdrage kan leveren. Dat is een kwestie van rechtvaardig-
heid en van respect voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen. En het bevordert 
ook de kwaliteit van ons wetenschapsbestel, doordat we geen talenten missen of 
buitensluiten en doordat we diversiteit van perspectieven bevorderen waar dat van 
belang is. Diversiteit en inclusie staan daarom hoog in het vaandel bij de Akademie, 
De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten en de KNAW-instituten.

Gelijkheid en gelijkwaardigheid gaan over gelijke kansen en mogelijkheden voor 
iedereen, en ook over het tegengaan van discriminatie. Diversiteit verwijst naar 
alle zichtbare en onzichtbare kenmerken, ervaringen en/of achtergronden waarin 
(groepen van) mensen van elkaar kunnen verschillen. Inclusie verwijst naar het 
creëren van een (werk)omgeving waarin iedereen gelijkwaardig meedoet, zichzelf 
kan zijn, zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Ondanks de beperkingen vanwege de coronapandemie zijn er vanuit het perspectief 
van de KNAW als werkgever in 2021 verschillende activiteiten in gang gezet om 
divers talent te stimuleren en een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving te 
waarborgen. Dit betrof KNAW-brede activiteiten zoals het vaststellen van een 
toolkit Inclusieve Werving & Selectie, het aanpassen van de Werken bij-pagina van 
de KNAW en het in kaart brengen van D&I-gerelateerde trainingen. Ook heeft de 
werkgroep Divers Talent, bestaande uit de P&O-adviseurs van de instituten, con-
tacten gelegd met Studeren & Werken op Maat, UAF en het Werkgeversservicepunt 
van de gemeente Amsterdam. Deze samenwerkingspartners kunnen mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan vacatures van de KNAW matchen, maar ook 
begeleiding bieden aan de werkgever en werknemer.

Daarnaast zijn (met ondersteuning van de centrale adviseur D&I) op instituutsni-
veau activiteiten ontplooid als:
• het organiseren van (discussie)bijeenkomsten over D&I en sociale veiligheid;
• het uitbreiden van D&I-gerelateerde werkgroepen en ambassadeurs;
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• het uitzetten van (pilot-)D&I-enquêtes onder medewerkers;
• het ontwikkelen van een stimuleringsprogramma voor ondervertegenwoordigde 

groepen studenten;
• het onder de aandacht brengen van de KNAW-hulpmatrix en voorzieningen op 

het vlak van sociale veiligheid;
• het ontwikkelen van een (pilot-)e-learning gericht op de loopbaan van vrouwen 

in de wetenschap.

Tot slot neemt de KNAW deel aan externe initiatieven en netwerken als het 
Nationaal Actieplan Diversiteit & Inclusie in het Hoger Onderwijs en Onderzoek, 
het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH HR Platform) en het 
Praktijknetwerk Banenafspraak Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS).

In de paragrafen hieronder worden enkele kerncijfers weergegeven. Het betreft 
inzicht in de samenstelling van het genootschap, in de diverse besturen, en binnen 
de instituten inzicht ten aanzien van geslacht, leeftijd en spreiding over universitei-
ten. Diversiteit gaat natuurlijk over meer dan alleen deze kenmerken. De tabellen 
beogen dan ook geen volledig beeld te geven van de diversiteit of representativiteit 
van de verschillende geledingen binnen de KNAW, maar geven hooguit een impres-
sie. De peildatum van alle onderstaande tabellen is 31 december 2021. Omdat 
dit het eerste jaar is waarover de KNAW op deze wijze rapporteert, is nog geen 
vergelijking met eerdere jaren opgenomen. Vanaf het jaarverslag over 2022 zullen 
ook de ontwikkelingen worden beschreven.

1.3.1 Genootschap
Man-vrouwverdeling en leeftijdsverdeling 

Aantal %V % <67
Alle leden
Leden <67 jaar
Domein GMRW
Domein GW
Domein MMBG
Domein NTW
Instroom nieuwe leden

590
283
134
126

93
237

20

20
31
31
30
17

9
40

48
100

51
45
47
48

100

 
Spreiding over universiteiten

% alle leden
% instroom 

 nieuwe leden
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Maastricht University (UM)
Open Universiteit (OU)
Radboud Universiteit (RU)
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Technische Universiteit Delft (TUD)
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Tilburg University (TiU)
Universiteit Leiden (LEI)
Universiteit Twente (UT)
Universiteit Utrecht (UU)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Vrij Universiteit Amsterdam (VU)
Wageningen University & Research (WUR)
Overige instellingen

6
3
0
8
9
5
3
2

17
2

17
12

8
4
4

10
5
0
5

10
5
0
0

35
0
5

10
10

5
0
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Samenstelling besturen en raden

Aantal M V
Aantal universiteiten/ 

instellingen
Bestuur KNAW
Domeinbestuur GMRW
Domeinbestuur GW
Domeinbestuur MMBG
Domeinbestuur NTW
RGW
RMW
RNTW
SWR

7
8
5
4
7

19
22
16
20

4
2
3
2
6
9

14
11
8

3
6
2
2
1

10
8
5

12

6
7
5
4
7

10
11
11
11

1.3.2 De Jonge Akademie

Aantal M V <35 35-45 >45
Aantal  

universiteiten
Alle leden
Instroom nieuwe leden
Bestuur

50
10

5

22
5
3

28
5
2

1
1
0

47
9
5

2
0
0

13
8
5

1.3.3 Akademie van Kunsten
Aantal M V <35 35-45 >45

Alle leden
Instroom nieuwe leden
Bestuur

72
6
6

40
2
3

32
4
3

1
0
0

13
2
1

58
4
5

1.3.4 Fondsen en prijzen
Aantal M V

Toegekende fondsen
Toegekende prijzen

199
61

Niet geregistreerd
27

Niet geregistreerd
34

1.3.5 Instituten
Man-vrouwverdeling en leeftijdsopbouw 
Instituut Aantal %V  %<30 %30-39 %40-49 %50+
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster1

Huygens ING
IISG
Meertens Instituut
KITLV
Nederlands Herseninstituut
NIAS
NIDI
NIOD
NIOO
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

134
55

278
94
67
89
37
28

178
8

53
98

168
8

54

53
55
44
48
46
48
49
46
49
88
60
52
56
50
56

7
13
33
14
19
24
16

4
32
25
23
13
22
37
15

25
18
37
18
14
24
22
14
31

0
34
28
29
13
22

21
22
12
22
22
15
24
25
13
37
11
21
18
50
30

47
47
18
46
45
37
38
57
24
38
32
38
31

0
33

Totaal KNAW 1349 50 22 27 18 33

1 Dit betreft de gegevens van de gedeelde activiteiten van de drie instituten van het 
Humanities Cluster: het bedrijfsbureau, de afdeling Digitale infrastructuur, het NL-Lab  
en het DHLab. 
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Academisch leiderschap
Aantal M V

Groepsleiders
Instituutsdirecteur 

46
13

34
12

12
1

Promovendi en postdocs
Aantal M V

Promovendi 229 131 98
Postdocs 213 85 128

Participatiebanen
Instituut Aantal
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster2

Huygens ING
IISG
Meertens Instituut
KITLV
Nederlands Herseninstituut
NIAS
NIDI
NIOD
NIOO
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

2
0 
0 

 0
 0
1
0 
0 
2
0 
0 
1
2
0 

 0
Totaal KNAW  8

2  Dit betreft de gegevens van de gedeelde activiteiten van de drie instituten van het 
Humanities Cluster: het bedrijfsbureau, de afdeling Digitale infrastructuur, het NL-Lab  
en het DHLab.
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2. genootschappen en 
forumfunctie

2.1 KNAW Genootschap

Het Genootschap van excellente wetenschappers heeft eind 2021 590 leden. Zij 
zijn voor het leven benoemd. De leden van het Genootschap vormen tevens de 
algemene vergadering van de KNAW. 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 samenleving. 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.

Aantal leden per domein (peildatum 31 december)
Domein Aantal %
GMRW
GW
MMBG
NTW

134
126

93
237

23
21
16
40

Totaal 590 100

De algemene vergadering vond in 2021 twee keer plaats. In juni heeft het bestuur 
verantwoording afgelegd aan de algemene vergadering aan de hand van het jaar-
verslag en de jaarrekening 2020. De auditcommissie deed conform het reglement 
verslag van haar beoordeling hiervan. De voordrachten voor de nieuwe president 
en een nieuw bestuurslid q.q. domeinvoorzitter GMRW zijn in de algemene verga-
dering van oktober 2021 geagendeerd. Marileen Dogterom werd daarmee benoemd 
tot president van de KNAW per 1 juni 2022. Claartje Mulder werd benoemd tot 
bestuurslid q.q. domeinvoorzitter GMRW per 1 februari 2022. Buiten de algemene 
vergadering om werd in het voorjaar van 2021 de voordracht van Ivo Giesen als 
vicepresident schriftelijk aan de leden voorgelegd waarna benoeming per 1 septem-
ber 2021 plaatsvond. 

Nieuwe leden 2021
Als lid zijn benoemd:
• Gerard van den Berg (1962) Hoogleraar gezondheidseconometrie, 

Rijksuniversiteit Groningen en UMC Groningen
• Marc Bonten (1964) Hoogleraar microbiologie, Universitair Medisch Centrum 

Utrecht
• Jan Willem Duyvendak (1959) Directeur Netherlands Institute for Advanced 

Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) en faculteitshoogle-
raar sociologie, Universiteit van Amsterdam
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• Bernet Elzinga (1970) Hoogleraar stressgerelateerde psychopathologie, 
Universiteit Leiden

• Deanne den Hartog (1969) Hoogleraar organisatiegedrag, Universiteit van 
Amsterdam

• Ron Heeren (1965) Universiteitshoogleraar moleculaire beeldvorming, 
Universiteit Maastricht

• Thea Hilhorst (1961) Hoogleraar humanitaire studies en wederopbouw, 
Erasmus Universiteit Rotterdam

• Pancras Hogendoorn (1960) Hoogleraar pathologie, Universiteit Leiden/LUMC
• Serge Hoogendoorn (1971) Antonie van Leeuwenhoek hoogleraar slimme 

stedelijke mobiliteit, Technische Universiteit Delft
• Susanne Janssen (1963) Hoogleraar sociologie van media en cultuur, Erasmus 

Universiteit Rotterdam
• Inger Leemans (1971) Hoogleraar cultuurgeschiedenis, Vrije Universiteit 

Amsterdam, onderzoeksleider NL-Lab Humanities Cluster KNAW
• Jana Roithová (1974) Hoogleraar spectroscopie en katalyse, Radboud 

Universiteit
• Ton Schumacher (1965) Groepsleider, Nederlands Kanker Instituut en bijzonder 

hoogleraar immuuntechnologie, LUMC
• Eline Slagboom (1960) Hoogleraar moleculaire epidemiologie, LUMC
• Ignas Snellen (1970) Hoogleraar observationele astrofysica, Universiteit Leiden
• Rineke Verbrugge (1965) Hoogleraar logica en cognitie, Rijksuniversiteit 

Groningen
• Miguel John Versluys (1971) Hoogleraar klassieke en mediterrane archeologie, 

Universiteit Leiden
• Dolf Weijers (1976) Hoogleraar biochemie, Wageningen Universiteit
• Guido van der Werf (1972) Hoogleraar mondiale koolstofcyclus en landgebruik, 

Vrije Universiteit Amsterdam

Als buitenlands lid van de KNAW zijn benoemd:
• Conny Aerts (1966) Hoogleraar sterrenkunde, KU Leuven en Radboud 

Universiteit
• Vishva Dixit (1956) Vicevoorzitter onderzoek, Genentech Inc
• Jolanda Jetten (1970) Hoogleraar sociale psychologie, University of Queensland, 

Australië

Aantal bijeenkomsten
2021

Bijeenkomsten 78

Dit zijn de bijeenkomsten van het KNAW-genootschap en de domeinen en secties 
daarbinnen.

In 2021 werden zoals ieder jaar veel bijeenkomsten geïnitieerd vanuit de domeinen 
en leden van het genootschap. De in 2020 vanwege corona geïnitieerde online 
koffie-uurtjes met de president vonden ook in 2021 weer plaats. In 2021 stond 
een groot aantal bijeenkomsten in het teken van de coronapandemie. Daarnaast 
werd een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom wetenschapsbeleid en het 
wetenschapsbestel, zoals academische vrijheid, intimidatie van wetenschappers 
en erkennen en waarderen. Door de beperkende maatregelen waren vrijwel alle 
bijeenkomsten online. 
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De overstap van bijeenkomsten op locatie naar online webinars heeft een positief 
effect gehad op het bereik van de bijeenkomsten. Niet alleen kunnen meer mensen 
de bijeenkomst live volgen, maar bijeenkomsten blijven ook na afloop beschikbaar 
om te bekijken. Diverse bijeenkomsten kenden dan ook een veel groter aantal 
kijkers dan op locatie mogelijk geweest zou zijn. De meest in het oog springende 
veel bekeken webinars waren die op het gebied van corona, waaronder Het 
nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie met bijna 600 live bezoekers 
en ruim 1800 unieke kijkers op YouTube in de week erna en Modelling with 
uncertainties – Omnicron met 480 live deelnemers en ruim 1100 unieke kijkers op 
YouTube in de week daarna. In totaal hadden 23 bijeenkomsten meer dan 170 live 
deelnemers, waarmee de capaciteit van de Tinbergenzaal, de grootste zaal in het 
Trippenhuiscomplex, niet toereikend geweest zou zijn. 

Overzicht bijeenkomsten
Datum Titel Locatie
woensdag 6 januari Presentatie Strategische Agenda – Staan op kennis Online
donderdag 7 januari KNAW-webinar: Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie Online
dinsdag 19 januari KNAW-webinar: Draagvlak voor vaccinatie. Inzichten vanuit de gedragswetenschappen Online
donderdag 21 januari Ledendag DJA  
donderdag 28 januari KNAW-webinar: De avond van de Abelprijs Online
donderdag 4 februari KNAW-webinar: Onrust op straat. Een avondklok met onverwachte gevolgen Online
vrijdag 12 februari Uitreiking Descartes Huygensprijs Tinbergenzaal / online
maandag 15 februari Uitreiking Early Career Awards Tinbergenzaal / online
woensdag 17 februari Workshop SamenWeten: Van Aula naar Binnenhof Online
woensdag 17 februari KNAW-verkiezingsdebat (i.s.m. NWO) Online
woensdag 17 februari Academische vrijheid in Nederland Online
woensdag 17 februari KNAW-webinar: De avond van de A.M. Turing Award. Over computergraphics en 

animatiefilms
Online

donderdag 18 februari KNAW-webinar: De maakbare mens Online
dinsdag 23 februari KNAW-webinar: Waarom we ons (niet) aan de regels houden Online
vrijdag 26 februari Expertmeeting: Genealogie van monumenten Online
dinsdag 2 maart Workshop gezondheidsverschillen Online
vrijdag 5 maart Uitreiking M.W. Beijerinck Virologie Prijs en Beijerinck Premie  
donderdag 11 maart KNAW-webinar: De Epidemiologie van infectieziekten Online
maandag 15 maart KNAW-webinar: Verkiezingen in coronatijd. Over Nederlandse politici en burgers Online
donderdag 18 maart KNAW-webinar: Hoe ver mag de overheid gaan? Online
dinsdag 23 maart Installatiebijeenkomst nieuwe leden Tinbergenzaal / online
donderdag 25 maart KNAW-webinar: Er hangt iets in de lucht – één jaar coronapandemie Online
vrijdag 26 maart Workshop SamenWeten: Ga eens buiten je boekje (Engels) Online
donderdag 15 april Workshop SamenWeten Online
donderdag 15 april KNAW-webinar: Innovatie versneld door coronacrisis Online
maandag 19 april KNAW-webinar: Wiskunde in tijden van corona. Netwerkmodellen en de versprei-

ding van infectieziekten
Online

donderdag 22 april Consultatiebijeenkomst Adviescommissie Voedingsbodem en preventie van onge-
wenst gedrag in de wetenschap

Online

donderdag 22 april KNAW-webinar: De logica van AI Online
vrijdag 23 april Workshop SamenWeten (deel 1) Online
maandag 26 april Consultatiebijeenkomst Adviescommissie Voedingsbodem en preventie van onge-

wenst gedrag in de wetenschap
Online

maandag 26 april Akademie van Kunsten: Hoe bouwen we een gezonde kennisgemeenschap in 
Nederland met plaats voor samenwerkingsprojecten tussen kunstenaars en weten-
schappers? 

Online

https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/presentatie-strategische-agenda-knaw
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/academische-vrijheid-in-nederland
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/dutch-annual-virology-symposium-davs-2021
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donderdag 29 april KNAW-webinar: Economische doorstart na de coronacrisis Online
vrijdag 7 mei Workshop SamenWeten (deel 2) Online
maandag 10 mei KNAW-webinar: Techniek in je mobiele telefoon Online
dinsdag 18 mei KNAW-webinar: Human challenge modellen voor COVID-19 in Nederland. Onder 

welke voorwaarden?
Online

donderdag 27 mei KNAW-webinar: Het nieuwe coronavaccin en trombose. Risico’s in perspectief Online
maandag 31 mei Akademiemiddag 2021 Tinbergenzaal / online
maandag 7 juni Algemene Vergadering Online
dinsdag 8 juni Uitreiking KNAW Onderwijsprijs 2021 Tinbergenzaal / online
vrijdag 11 juni Expertmeeting: Environmental Humanities Online (account FAO)
dinsdag 22 juni KNAW-webinar: De Olympische Spelen van toen tot nu Online
woensdag 23 juni KNAW-webinar: Leren tijdens corona. De effecten van de lockdown op het basis- en 

voortgezet onderwijs
Online

donderdag 24 juni KNAW-webinar: Intimidatie van wetenschappers. Wie beschermt academische 
vrijheid?

Online

maandag 28 juni KNAW-webinar: Nep of niet nep? De geesteswetenschappen en de kennis van de 
waarheid

Online

donderdag 26 augustus Installatie nieuwe leden Akademie van Kunsten 2021 Tinbergenzaal
donderdag 9 september KNAW-webinar: Hoe communiceren robots en dieren? Online
maandag 13 september Installatie nieuwe leden KNAW 2021 Tinbergenzaal / online
dinsdag 14 september KNAW-webinar: Hoe maken we gebouwen CO2-neutraal? Online
vrijdag 17 september Workshop Gewaardeerd!: Citizen Science Online 
woensdag 22 september KNAW & Neth-ER: Brede onderzoekssamenwerking met heel Europa Online 
woensdag 22 september KNAW/AcTi-webinar over recyclable plastics Online
donderdag 23 september Ledendag DJA Tinbergenzaal / online
donderdag 23 september Fungal catastrophes Online
dinsdag 5 oktober Lancering KNAW-advies over medicijnontwikkeling. Meer efficiëntie door innovatie Tinbergenzaal / online
woensdag 6 oktober KNAW-webinar: Oplossingen voor klimaatverandering Tinbergenzaal / online 

Carolina MacGillavry/ 
Hugo de Grootzaal

maandag 11 oktober KNAW-webinar: Opdrachtonderzoek en academische vrijheid. Hoe leid je samenwer-
king in goede banen?

Online

maandag 18 oktober Algemene Vergadering Tinbergenzaal / online
dinsdag 19 oktober Lezing over de Nobelprijs voor Natuurkunde 2021  
dinsdag 19 oktober Lezing Black Achievement Month Tinbergenzaal / online
dinsdag 26 oktober KNAW-webinar: Toeval in de Geneeskunde Online
vrijdag 29 oktober Workshop Gewaardeerd!: Impact meten Online 
woensdag 3 november KNAW-symposium: Historische vergelijkingen Tinbergenzaal / online
woensdag 3 november Bijeenkomst over Erkennen en Waarderen Online
donderdag 4 november KNAW-webinar: Turing award Online
woensdag 10 november Uit de Kunstlezing met Merlijn Twaalfhoven Tinbergenzaal
zondag 14 november Lezing: Het grote uitsterven met o.a. Judith Schalansky De Brakke Grond
vrijdag 19 november Workshop Gewaardeerd!: Wetenschapspodcast maken Online
dinsdag 23 november KNAW-symposium: Planetary Health Online
woensdag 24 november Uitreiking KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award Online
donderdag 25 november Ledendag DJA  
vrijdag 26 november Expertmeeting: Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein Online
donderdag 2 december KNAW-webinar Impact van COVID-19 op onderzoekers Online
maandag 6 december Uitreiking Instituut Gak-KNAW Award Rembrandtzaal
dinsdag 7 december KNAW-webinar: Tweedeling in de samenleving Online
woensdag 8 december Presentatie rapport Gezondheidsverschillen Online
donderdag 9 december Presentatie Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 Tinbergenzaal / online
maandag 13 december Expertmeeting: Wervelende wetenschap Online
maandag 20 december KNAW-webinar: Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron Online

https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/lezing-over-de-nobelprijs-voor-natuurkunde-2021
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/uitreiking-knaw-bob-pinedo-cancer-care-award
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2.2 De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is uitgegroeid tot een bekend en gerespecteerd platform van 
jonge onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en 
wetenschapsbeleid. De onderzoekers zijn een veelgevraagde gast bij media en 
gerespecteerd 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, commis-
sies, beoordelingscommissies 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.

In het kader van diversiteit en inclusie is in 2021 onderzoek uitgevoerd in het 
kader van Sourcing Racial and Ethnic Categories for Dutch Academia. Op dit 
moment ontbreken statistieken over de vertegenwoordiging van mensen van kleur 
onder onderzoekers en docenten aan Nederlandse universiteiten. Dit maakt het 
moeilijk om ons te verdiepen in verschillen in de manier van aanstellen, behouden 
en belonen, de verdeling van onderzoekstijd etc. Op basis van de bevindingen, 
de methodes van zelfclassificatie in het universitaire diversiteitsbeleid in het 
buitenland en uitvraag naar welke categorieën passend zouden kunnen zijn in de 
Nederlandse (academische) context wordt een pilotonderzoek uitgevoerd om een 
reeks categorieën te testen binnen De Jonge Akademie.

Wetenschap en Maatschappij
In 2021 werd mede met financiering van De Jonge Akademie de KlimaatHelpdesk 
opgezet. Bij de KlimaatHelpdesk kunnen mensen terecht met vragen over klimaat-
verandering. Deze vragen mogen over alle mogelijke onderwerpen rond het klimaat 
gaan. Experts en wetenschappers van de helpdesk geven antwoord op de vragen. In 
2021 werd het project Lil’scientist voortgezet na onderbrekingen vanwege de coro-
namaatregelen. Dit project is gericht op jongeren in de leeftijd van tien tot twaalf 
jaar die minder vaak met de wetenschap in aanraking komen. In samenwerking met 
de Stichting IMC Weekendschool zijn kindvriendelijke citizenscience-experimenten 
opgezet die de kinderen op interactieve en dynamische werkwijze de mogelijkheid 
bieden om kennis te maken met de wetenschap als carrièreperspectief.

Wetenschapsbeleid
In 2021 verscheen het rapport van De Jonge Akademie Een slimmer academisch 
jaar. Uit een vergelijking met het buitenland, blijkt dat het Nederlandse academisch 
jaar uitzonderlijk lang is. De Jonge Akademie is in gesprek met het ministerie van 
OCW en met universiteits- en faculteitsbesturen over de bevindingen en aanbeve-
lingen en denkt mee over een pilot aan enkele faculteiten in Nederland. De Jonge 
Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren onderzochten in 
samenwerking met de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) de impact 
van de eerste lockdownperiode op het werk en welzijn van wetenschappers in 
Nederland. Aan de hand van hun bevindingen, beschreven in het rapport The 
impact of the COVID-19 pandemic first lockdown period on the work and well-being of 
academics in the Netherlands deden de onderzoekers aanbevelingen om de moge-
lijke gevolgen van deze impact te beperken.

https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2020048.aspx?t=Diversiteit-en-inclusie
https://www.klimaathelpdesk.org/
https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2016841.aspx?t=LilScientist
https://www.dejongeakademie.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1351298&forcedownload=true
https://www.dejongeakademie.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1351298&forcedownload=true
https://www.dejongeakademie.nl/uitgelicht/downloads_getfilem.aspx?id=1374954&forcedownload=true
https://www.dejongeakademie.nl/uitgelicht/downloads_getfilem.aspx?id=1374954&forcedownload=true
https://www.dejongeakademie.nl/uitgelicht/downloads_getfilem.aspx?id=1374954&forcedownload=true
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De Jonge Akademie deed in 2021 verkennend onderzoek naar academische 
vrijheid en wetenschapsfinanciering. Nederlandse wetenschappers worden op 
allerlei manieren gestimuleerd om financiering voor onderzoek te zoeken in de 
private sector. Tegelijk is er ook weerstand tegen de financiering van onderzoek 
door internationale bedrijven. De Jonge Akademie onderzocht de omvang van 
publiek-private samenwerkingen, welke disciplines ervan gebruikmaken en wat de 
effecten zijn van dit type samenwerking op wetenschap in Nederland. De resultaten 
worden in het voorjaar van 2022 gepubliceerd. In het kader van Erkennen en 
waarderen lopen twee projecten. Het eerste project is Aan de Top! met interviews 
met topwetenschappers over hun carrièretraject en route naar succes. Het tweede 
project is Veni, vidi, foetsie, een enquête onder promovendi over wat de universiteit 
voor hen tot een aantrekkelijke werkplek maakt.
 
Voor het project Zin in een goed gesprek konden in 2021 de eerste gesprekken 
worden gevoerd. In buurthuizen wordt de dialoog aangegaan met mensen over hun 
visie op de wetenschap om samen te achterhalen waar wetenschappers en publiek 
elkaar kunnen vinden. In 2021 is een start gemaakt met het project Geheugen van 
geur, waarin in samenwerking met het Huygens ING/NL-Lab een van de geuren 
van Constantijn Huygens (1596-1687) tot leven gewekt is om zo een verbinding 
met het verleden te realiseren en vragen stellen over de betekenis van zintuigelijke 
ervaringen in zowel het verleden als het heden. Naast de productie van een 
geurkaars zal in 2022 een tentoonstelling plaatsvinden in het Huygens’ Hofwijck. 
De Jonge Akademie maakte in 2021 samen met videomaker Bruno van Wayenburg 
korte animaties van Nobelprijswinnaars om meer mensen bekend te maken met het 
werk van Nederlandse Nobelprijswinnaars. De eerste vier video’s zijn voltooid en 
gaan over Christiaan Eijkman, Ben Feringa, Andrei Geim en over het ontbreken van 
vrouwelijke Nobelprijswinnaars.

Inhoud en interdisciplinariteit
Helaas konden door coronabeperkingen ook in 2021 de InterScience-avonden niet 
plaatsvinden. Desalniettemin hebben de leden van De Jonge Akademie eigen online 
InterScience-avonden georganiseerd om het eigen onderzoek te presenteren en zo 
trans- en interdisciplinair onderzoek en projecten te stimuleren.

De Mingler Scholarship, een samenwerking tussen de Jonge Akademie en de 
Akademie van Kunsten, gefinancierd door het Niemeijer Fonds, werd in 2021 
uitgereikt aan Chorea Symbiotica, een kunstwetenschappelijk project waarin de 
impact die bacteriën uit de menselijke darmflora hebben op dansvoorstellingen 
wordt onderzocht en waarin gekeken wordt hoe dans ingezet kan worden als 
therapie voor het bestrijden van cardiometabole ziekten en voor het herstellen van 
de darmwerking. Tracé Kunst en Wetenschap werkte in 2021 aan een rapport over 
kunstwetenschappelijke samenwerkingen dat zal verschijnen in 2022.

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 en als lid van de Young Academies Science Advice Structure 
(YASAS). De Jonge Akademie heeft in 2021 gewerkt aan de oprichting van een 
Europese werkgroep scholars at risk en werkt aan een hernieuwd science-buddy’s- 
programma.

https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2132920.aspx?t=Academische-vrijheid-en-wetenschapsfinanciering
https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2132920.aspx?t=Academische-vrijheid-en-wetenschapsfinanciering
https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2017205.aspx?t=Erkennen-en-waarderen-volgens-De-Jonge-Akademie
https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2017205.aspx?t=Erkennen-en-waarderen-volgens-De-Jonge-Akademie
https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2137138.aspx?t=Het-geheugen-van-geur
https://www.dejongeakademie.nl/projecten/2137138.aspx?t=Het-geheugen-van-geur
https://nl-lab.net/
https://www.akademievankunsten.nl/beurzen+en+prijzen/mingler+scholarship/default.aspx
https://www.akademievankunsten.nl/nieuws/2006009.aspx?t=Mingler-Scholarship-2021-voor-onderzoek-naar-impact-van-darmbacterien-op-dans
https://www.akademievankunsten.nl/prioriteiten/kunstenwetenschap/default.aspx


19jaarverslag 2021

Daarnaast was De Jonge Akademie ook in 2021 betrokken bij het NWO-programma 
Hestia – Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap en werkten ze mee aan de 
evaluatie van dit programma.

Overzicht nieuwe leden in 2021
• Dr. Marjolijn Bol (kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht)
• Dr. Shari Boodts (geschiedenis, Radboud Universiteit)
• Dr. Eddie Brummelman (pedagogiek, Universiteit van Amsterdam)
• Dr. ir. Sanli Faez (nanotechnologie, Universiteit Utrecht)
• Prof. dr. Carolien van Ham (politicologie, Radboud Universiteit)
• Dr. ir. Chiel van Heerwaarden (meteorologie, Wageningen University & Research)
• Dr. Lizza Hendriks (geneeskunde, Maastricht UMC+/Maastricht University)
• Dr. Jeroen Leijten (biomedische technologie, Universiteit Twente)
• Dr. ir. Cynthia Liem (kunstmatige intelligentie, TU Delft)
• Prof. mr. dr. Michel Vols (rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen)
Bij de selectie van nieuwe leden streeft De Jonge Akademie naar een gelijkwaardige 
genderbalans, en naar een grote diversiteit met spreiding over disciplines en 
universiteiten.

2.3 Akademie van Kunsten

Programma’s van de Akademie van Kunsten (AvK) varen wel bij fysieke samen-
komst. Interactie en verwondering worden het best bereikt in een omgeving waarin 
mensen elkaar kunnen zien en horen. 2021 was in die zin een uitdagend jaar voor 
de Akademie van Kunsten. Veel van wat een jaar eerder nog was gepland, kon 
niet of slechts ten dele worden uitgevoerd. Het maakte het lastig om de lijn die in 
voorgaande jaren was uitgezet te vervolgen. Het genootschap van AvK-leden is 
nog jong, versteviging van de onderlinge banden leunt op fysieke ontmoetingen. 
Plannen die daartoe waren gemaakt, waarbij de Akademie van Kunsten-kamer als 
ontmoetingsplek een grote rol speelde, konden helaas niet worden gerealiseerd. 
En ook een verdere uitwerking van deze kamer als tentoonstellingsruimte werd 
tijdelijk gepauzeerd. Binnen de door corona opgelegde beperkingen heeft de 
Akademie van Kunsten echter het nodige weten te realiseren. Dat loopt uiteen van 
een aantal bijeenkomsten tot aan de publicatie van het eerste AvK-Cahier.

In 2021 droeg Anne Vegter het voorzittersstokje over aan Liesbeth Bik. Ook mocht 
de Akademie van Kunsten zes nieuwe leden verwelkomen. Op donderdag 26 
augustus werden tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe leden geïnstalleerd. 
De Akademie van Kunsten streeft bij de selectieprocedure naar een gelijkwaardige 
genderbalans en een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving. Een aantal 
nieuwe leden heeft zich direct actief ingezet voor het programma van de Akademie 
van Kunsten. Zo hield Merlijn Twaalfhoven een Uit de Kunstlezing. Doorgaans is 
dit een avond waarbij het publiek nader kennis kan maken met het oeuvre en de 
persoon van een AvK-lid. Deze keer werd het een interactieve bijeenkomst: een 
spoedcursus crisisnavigatie met de titel Het is aan ons. Michael Tedja, eveneens dit 
jaar verwelkomd als nieuw lid, heeft een bijdrage verzorgd aan Het grote uitsterven, 
een middag die in samenwerking met De Gids werd georganiseerd. De vragen die 
centraal stonden: ‘Wat verliezen we als soorten er niet meer zijn? Valt het uitster-
ven van soorten überhaupt wel te begrijpen? En dragen we verantwoordelijkheid 
voor hun voortbestaan of zijn er ook andere posities denkbaar?’ Maria Barnas en 

https://www.nwo.nl/calls/hestia-impuls-voor-vluchtelingen-de-wetenschap
https://www.nwo.nl/calls/hestia-impuls-voor-vluchtelingen-de-wetenschap
https://www.dejongeakademie.nl/nieuws/2108134.aspx?t=Tien-nieuwe-leden-voor-De-Jonge-Akademie
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KNAW-lid Theunis Piersma werkten mee en de Duitse auteur Judith Schalansky was 
de hoofdspreker.

De Akademie van Kunsten kijkt voor samenwerking nadrukkelijk over de grenzen 
van de kunsten heen. Binnen de KNAW betekent dit dat ze continu samenwerkings-
mogelijkheden zoekt met het Genootschap en DJA. Die samenwerkingen hebben 
inmiddels op twee plekken gestalte gekregen.

De eerste samenwerking zijn de regelmatige bijeenkomsten van het Tracé Kunst 
& Wetenschap. Binnen dit tracé zijn leden van de drie akademies actief. Zij organi-
seerden in 2021 onder andere een expertmeeting met vertegenwoordigers van de 
publieke cultuurfondsen. Vragen die centraal stonden: Hoe bouwen we een gezonde 
kennisgemeenschap in Nederland waarin ruimte is voor samenwerkingsprojecten 
tussen kunstenaars en wetenschappers? Wat is de gewenste financiële en organisa-
torische ondersteuningsstructuur?

De tweede samenwerking is de werkgroep Bomen die langzaam groeien hebben 
diepe wortels waarin teksten uit de antiracismecanon worden bestudeerd. Vanuit 
deze werkgroep, die bestaat uit kunstenaars en wetenschappers vanuit AvK, KNAW 
en het ComeniusNetwerk, werd voor een tweede keer een lezing georganiseerd 
in het kader van de Black Achievement Month. Schrijver Vamba Sharif verzorgde 
dit jaar de lezing. Ernestine Comvalius, directeur van het Bijlmer Parktheater, en 
operamaker Anthony Heidweiler, directeur van de Academie voor Theater en Dans 
zorgden voor een co-referaat.

In 2021 bracht de Akademie van Kunsten haar eerste cahier uit: Ongelijke gedachten 
over precariteit: radicale, nieuwsgierige, ongemakkelijke, kritische en verstandige 
visies voor de toekomst. Liesbeth Bik, Koert van Mensvoort, Wendelien van 
Oldenborgh, Gijs Scholten van Aschat, Anne Vegter en Dries Verhoeven schetsen 
in deze publicatie perspectieven op een samenleving waarin een basisinkomen is 
ingevoerd. Het is een artistieke interventie die uiteenloopt van satire tot aan niet 
eens zo heel erg onrealistische sciencefiction.

De Akademie van Kunsten vraagt haar leden op regelmatige basis reflecties 
te schrijven over politieke ontwikkelingen. Begin 2021 vroeg zij aan de leden 
Jonas Staal, Nelleke Noordervliet, Maria Barnas, Anthony Heidweiller en Arnon 
Grunberg een reflectie te schrijven op de partijprogramma’s in aanloop naar de 
Tweede Kamerverkiezingen. In de herfst van 2021 schreven Moniek Merkx, Merlijn 
Twaalfhoven, en Barbara Visser een aanbeveling voor het regeerakkoord 2021-2025.

Op internationaal vlak werd de samenwerking met andere academies in Europa 
verder versterkt. Onder de banier van de European Alliance of Academies vonden 
er verschillende werkgroepen plaats waarin Liesbeth Bik, Nanouk Leopold en Jonas 
Staal participeerden. Vanuit die alliantie werd er overleg gevoerd met vertegen-
woordigers uit het Europees parlement. En in het najaar vond er onder de titel The 
Power of Art in Madrid een bijeenkomst van de alliantie plaats. De Akademie van 
Kunsten werkte mee aan Open Call for Projects van de alliantie. De jury, waar ook 
Liesbeth Bik in participeerde, selecteerde tien kunstenaars, die elk een stipendium 
en budget ontvingen voor de productie van nieuw werk. Zo bouwt de Akademie van 
Kunsten gestaag mee aan een internationaal netwerk.



21jaarverslag 2021

Overzicht nieuwe leden in 2021
• Lotte de Beer
• Patricia Kaersenhout
• Moniek Merkx
• Jolanda Spoel
• Michael Tedja
• Merlijn Twaalfhoven

2.4 Fondsen en prijzen

Het uitreiken van prijzen en fondsen bevordert op diverse vlakken excellent 
onderzoek. Het biedt wetenschappers of teams van wetenschappers een podium en 
zet excellente prestaties, vernieuwend onderzoek en interdisciplinaire verkennin-
gen in de schijnwerpers. Toekenningen zijn bovendien belangrijk voor de ontwik-
keling van een laureaat. Zo zijn in 2021 prijzen uitgereikt aan zowel early career, 
mid-career en senior wetenschappers. Kwalitatieve criteria voor het beoordelen van 
nominaties en onderzoeksvoorstellen, in plaats van enkel kwantitatieve output- 
indicatoren, werden voor verschillende prijzen verder aangescherpt. Aandacht bleef 
ook gericht op de relatie tussen excellente wetenschap en diversiteit en inclusie. Dat 
gebeurde onder andere door het uitreiken van prijzen en fondsen aan wetenschap-
pers met diverse achtergronden en in verschillende loopbaanfases. Bovendien zijn 
de jury’s en beoordelingscommissies divers samengesteld.

Ook in 2021 werden er creatieve manieren gezocht om, binnen de steeds verande-
rende coronasituatie en de daarmee gepaard gaande beperkingen, toch een podium 
te bieden aan laureaten. Via de verder geprofessionaliseerde hybride-evenementen 
met een beperkt aantal personen op locatie, konden er veel meer belangstellenden 
dan voorheen via livestream de uitreikingen bijwonen.

Een meerderheid van de prijzen en fondsen is gericht op het bevorderen van 
de carrières van jonge wetenschappers. Zo werd ook in 2021 de KNAW Early 
Career Award toegekend aan onderzoekers tussen de drie en zeven jaar geleden 
gepromoveerd, werden promovendi gezichten van de wetenschap via Faces of 
Science en kregen talentvolle vwo-scholieren de KNAW Onderwijsprijs. De KNAW 
Early Career Partnerships stelden opnieuw divers samengestelde teams van jonge 
wetenschappers (niet langer dan zeven jaar geleden gepromoveerd) in staat nieuw 
onderzoek te verkennen. Met toekenningen uit onder meer het KNAW Fonds 
Medische Wetenschappen konden vele jonge onderzoekers een studie- of werkreis 
naar het buitenland maken. In verband met de reisbeperkingen als gevolg van de 
coronapandemie kregen alle onderzoekers met een toekenning uit een KNAW-fonds 
een jaar uitstel om hun internationale werkverblijf of veldonderzoek alsnog te 
kunnen realiseren. 

Publiciteit rondom het uitreiken van prijzen en het toekennen van fondsen is van 
groot belang. Via communicatieprojecten van jonge onderzoekers (Faces of Science) 
en onderzoeksteams van Gewaardeerd! en presentaties van prijswinnaars wordt 
het debat tussen wetenschappers en het algemene publiek gestimuleerd (zie ook 
bij 3.3 Wetenschapscommunicatie). Laureaten en ontvangers van fondsen worden 
uitgenodigd voor workshops over onderwerpen als public engagement en impact 
van onderzoek en als sprekers bij onder meer symposia en festivals.
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Ook wordt internationale samenwerking bevorderd. Met de Descartes-Huygensprijs 
wordt de Frans-Nederlandse samenwerking op wetenschappelijk gebied bevorderd. 
Verder kunnen (jonge) onderzoekers met verschillende beurzen naar het buiten-
land om ervaring op te doen en hun netwerken internationaal te versterken en uit 
te breiden.

Prijzen
• Akademiepenning: Jaap van Dissel, directeur van het Centrum van Infectieziekten 

van het RIVM en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten Universiteit 
Leiden, ontving op 31 mei 2021 de Akademiepenning van de KNAW. Van Dissel 
kreeg de prijs voor de wijze waarop hij tijdens de coronapandemie politiek en 
publiek heeft geïnformeerd over de beschikbare wetenschappelijke kennis over 
COVID-19.

• Ammodo Science Award: De KNAW verzorgt voor Stichting Ammodo de nomina-
tie- en selectieprocedure voor de tweejaarlijkse Ammodo Science Award for fun-
damental research. Ammodo reikte op 14 september 2021 de Award (€ 300.000 
per laureaat voor verkenning van nieuwe wegen in fundamenteel onderzoek) 
uit aan acht internationaal erkende mid-career-wetenschappers in Nederland: 
Annemieke Aartsma-Rus (translationele genetica Leids Universitair Medisch 
Centrum), Patricia Dankers (biomedische materialen & chemie, Technische 
Universiteit Eindhoven), Lisa Herzog (politieke filosofie, Rijksuniversiteit 
Groningen), Walter Immerzeel (berghydrologie, Universiteit Utrecht), Rivke 
Jaffe (stadsgeografie, Universiteit van Amsterdam), Christian Lange (Arabische 
en Islamitische studies, Universiteit Utrecht), Floris de Lange (waarneming en 
cognitie, Radboud Universiteit) en Louis Vermeulen (moleculaire oncologie, 
Amsterdam Universitair Medisch Centrum).

• Beijerinck Virologie Prijs en Beijerinck Premie: Op 5 maart 2021 ontving Ralf 
Bartenschlager, hoogleraar en hoofd afdeling moleculaire virologie aan de 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg en hoofd divisie virus-geassocieerde 
kanker bij het German Cancer Research Center, de M.W. Beijerinck Virologie 
Prijs (€ 35.000) voor zijn bijdragen aan de strijd tegen hepatitis C. Sebastian 
Lequime, Assistant Professor Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, 
Rijksuniversiteit Groningen ontving de Beijerinck Premie (€ 25.000) voor zijn 
onderzoek naar virusevolutie. De prijs en de premie worden mogelijk gemaakt 
door het M.W. Beijerinck Virologie Fonds van de KNAW. Ze worden uitgereikt 
tijdens het eveneens door dit fonds gefinancierde Dutch Annual Virology 
Symposium.

• Christiaan Huygens Wetenschapsprijs: Didier Nibbering, Assistant Professor 
Department of Econometrics & Business Statistics aan Monash University in 
Australië, ontving op 11 oktober 2021 uit handen van demissionair minister van 
OCW, Ingrid van Engelshoven, de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs voor zijn 
proefschrift The Gains from Dimensionality. Twee eervolle vermeldingen gingen 
naar Merrick Zhen Li met Econometric analysis of high-frequency market micro-
structure en Quinten Meertens met Misclassification Bias in Statistical Learning. 
De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs (€ 10.000 en een bronzen beeld) 
wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt door de Stichting Christiaan Huygens Prijs 
en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan 
Huygens uitblonk. De prijs bekroont een jonge onderzoeker die een innovatieve 
bijdrage aan het vastgestelde vakgebied heeft geleverd in een proefschrift. De 
KNAW verzorgt de nominatie- en selectieprocedure.
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• Faces of Science: In 2021 werden voor het negende jaar twaalf promovendi uit 
verschillende vakgebieden en onderzoeksinstellingen geselecteerd als Faces 
of Science, een samenwerkingsproject van de KNAW, De Jonge Akademie en 
NEMO/Kennislink, gefinancierd door Stichting Lira. De jonge onderzoekers zul-
len de komende jaren zowel scholieren en studenten als het algemene publiek 
informeren over hun onderzoek en hun leven als jonge wetenschapper via blogs, 
vlogs, lezingen en optredens in de media. Zie www.facesofscience.nl.

• Descartes-Huygensprijs: Voor de Descartes-Huygensprijs 2021 (€ 23.000) 
voor Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking zijn geselecteerd 
Maike Hansen, universitair docent biofysica aan de Radboud Universiteit voor 
haar onderzoeksproject naar het gedrag van hiv bij virale latentie en Charles-
Édouard Levillain, hoogleraar vroegmoderne en moderne Britse geschiedenis 
aan de Université de Paris/CNRS Laboratoire des Recherches sur les Cultures 
Anglophones voor zijn onderzoek op het gebied van de vroegmoderne politieke 
en diplomatieke Anglo-Frans-Nederlandse betrekkingen. De uitreiking vindt 
begin 2022 plaats in Parijs.

• Dr. Hendrik Muller Prijs: Nadine Akkerman, universitair hoofddocent Engelse 
literatuur aan het Leiden University Centre for the Arts in Society, Universiteit 
Leiden kreeg de Dr. Hendrik Muller Prijs voor haar onderzoek op het gebied 
van vroegmoderne Engelse letterkunde en (vrouwen)geschiedenis. Deze 
tweejaarlijkse prijs van € 25.000 is bestemd voor een in Nederland werkzame 
mid-career-onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied 
van de geesteswetenschappen en/of sociale wetenschappen. De Dr. Hendrik 
Muller Prijs wordt uitgereikt op 19 april 2022 tijdens een door de laureaat 
samengesteld symposium.

• Instituut Gak-KNAW Award: Op 6 december 2021 ontving socioloog Jelle 
Lössbroek de Instituut Gak-KNAW Award. Lössbroek krijgt daarmee een 
driejarige aanstelling als postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) van de KNAW. Daar zal hij zich 
richten op het onderzoek Een goede oude dag voor migranten. Bestuderen en 
bestrijden van pensioenarmoede in een vergeten groep. De Award wordt mogelijk 
gemaakt door Instituut GAK.

• KNAW Early Career Award: De derde jaargang van de KNAW Early Career Award 
leverde de volgende laureaten op: 
Domein Geesteswetenschappen

 − Donya Alinejad, digitale media en maatschappij, Universiteit Utrecht,
 − Chiara Beneduce, geschiedenis van de filosofie, Radboud Universiteit
 − Lukas M. Verburgt, (kennis)geschiedenis van de wetenschap en filosofie, 

NIAS-KNAW en Universiteit Leiden
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

 − Jonathan Mijs, sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam,
 − Jorien Treur, genetica en psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC
 − Lachezar Yanev, internationaal strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
 − Stefan Barakat, genetica, Erasmus Medisch Centrum,
 − Martine Hoogman, neurobiologie van ADHD, Radboud UMC
 − Kim Kampen, kankercellen, Maastricht UMC+

Domein Natuur- en Technische wetenschappen
 − Tessa Quax, Biology of Archaea and Viruses, Rijksuniversiteit Groningen,
 − Alberto Ravagnani, Coding Theory, Technische Universiteit Eindhoven

http://www.facesofscience.nl
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 − Marthe Walvoort, suikerchemie en suikerbiologie, Rijksuniversiteit 
Groningen.

De uit het Akademiefonds gefinancierde award, een bedrag van € 15.000 en een 
kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van 
hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben. De 
uitreiking vindt plaats op 14 februari 2022.

• KNAW Onderwijsprijs: De KNAW Onderwijsprijs bekroont de twaalf beste 
vwo-profielwerkstukken van Nederland. Per profiel bedraagt de eerste 
prijs € 2.000, de tweede prijs € 1.500 en de derde prijs € 1.000. De KNAW 
Onderwijsprijs zet niet alleen het wetenschappelijk talent van de leerlingen 
in de spotlights, maar ook hun begeleidende docenten en scholen. De KNAW 
ontving voor de dertiende editie 293 profielwerkstukken van 134 scholen. 
Bijzonder was dat, anders dan tijdens de lockdown van 2020, de winnende 
leerlingen en hun docenten op 8 juni 2021 in het Trippenhuis ontvangen konden 
worden om hun prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

Uitgereikte wetenschapsprijzen 
2021

Prijzen
Laureaten

15
61

Fondsen – stimuleringsprogramma’s
KNAW-stimuleringsprogramma’s omvatten onder meer verschillende reis- en 
werkbeurzen en projectsubsidies, veelal gericht op jonge onderzoekers. Deze 
programma’s worden gefinancierd uit private fondsen, gevormd uit schenkingen 
en nalatenschappen. Voorbeelden zijn het Fonds Staatsman Thorbecke en het 
Fonds Medische Wetenschappen. Een aantal private fondsen is bestemd voor 
het realiseren van (gelijknamige) prijzen. Uit het Akademiefonds van de KNAW 
worden naast de eerder genoemde KNAW Early Career Award ook de KNAW Early 
Career Partnerships gefinancierd: gericht op interdisciplinaire bijeenkomsten 
van en voor onderzoekers aan het begin van hun loopbaan. Daarnaast beheert de 
KNAW fondsen van een vijftal zelfstandige stichtingen die zij ook organisatorisch 
ondersteunt: de E.W. Beth Stichting, Arend Heyting Stichting, de Dobberke Stichting 
voor Vergelijkende Psychologie en de Stichting Gonda Fonds. In 2021 ontvingen we 
in totaal 276 aanvragen en waren er 199 toekenningen voor een fondsbijdrage. In 
2021 is er bij de fondsen in totaal € 1.141.256 uitgegeven aan toekenningen volgens 
de doelstellingen van de verschillende fondsen. Zie voor een overzicht van de 
toekenningen per fonds bijlage e.

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(en). 
De KNAW aanvaardde in 2021 een nalatenschap met een geschatte waarde van 
ongeveer een miljoen euro van de heer W. de Boer, gepromoveerd theoretisch 
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fysicus, met een grote passie voor uiteenlopende terreinen van wetenschap. De 
middelen uit de nalatenschap zijn bestemd voor het onder beheer van de KNAW 
inrichten en uitvoeren van een De Boer-Van Staveren fonds voor fundamenteel 
onderzoek naar auto-immuunziekten.
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3. adviesfunctie en 
wetenschapsbeleid

3.1 Adviezen

Uitgebrachte adviezen

Academische vrijheid in Nederland: een begripsanalyse en richtsnoer
Maart 2021 
Voorzitter commissie: prof. dr. mr. P.F. (Paul) van der Heijden
De publicatie Academische vrijheid in Nederland: een begripsanalyse en richtsnoer 
is een vervolg op het KNAW-briefadvies Vrijheid van Wetenschapsbeoefening in 
Nederland uit 2018. Door het briefadvies werd duidelijk dat er behoefte is aan 
een nadere uitwerking van het begrip academische vrijheid. Het KNAW-bestuur 
heeft daarom de KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening gevraagd 
een rapport op te stellen waarin het begrip academische vrijheid nader wordt 
uitgewerkt. Deze begripsanalyse definieert academische vrijheid in de context 
van de Nederlandse wetenschap, verkent haar grenzen en brengt in kaart wie 
welke verantwoordelijkheid draagt om haar te bewaken. Daarnaast inventariseert 
zij welke verantwoordelijkheden 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, bijvoorbeeld tussen onafhankelijkheid en de bijdrage die wetenschap aan 
de maatschappij kan leveren.

Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek
Maart 2021 
Voorzitter commissie: prof. dr. W.T.F. (Frank) den Hollander
Het advies Storage and Availability of Data for Research. From Intentions to Imple-
mentation geeft aan hoe plannen en ideeën om data vindbaar, toegankelijk, uitwis-
selbaar en herbruikbaar te maken, kunnen worden gestroomlijnd en afgestemd 
op de wensen en behoeften van wetenschappers. Uitdagingen liggen bijvoorbeeld 
op het gebied van het eigendom van gegevens (zoals privacykwesties), de beschik-
baarheid van nationale infrastructuren voor centrale of federatieve dataopslag, de 
ondersteuning van wetenschappers die met data werken, en het creëren van een 
cultuur waarin het belang van opslag van en toegang tot data wordt erkend. Om het 
opslaan en delen van data werkelijk van de grond te laten komen, is nauwe samen-
werking essentieel. Dit betreft samenwerking tussen wetenschappers onderling, 
met datastewards in een faciliterende rol, met de directie van kennisinstellingen 
die infrastructurele ondersteuning bieden, met de directie van kennisinstellingen 
en onderzoekfinanciers die wetenschappers stimuleren om te zorgen voor goede 
opslag van en toegang tot data, en met de ministeries die financiële steun bieden. 
Het rapport bevat ook een checklist met vragen voor wetenschappers die met data 
werken. Deze checklist kan hen helpen om een integraal datamanagementplan op te 
zetten.

academische vrijheid in  
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Scenariostudie naar brede impact coronacrisis (Samenwerking WRR en KNAW)
September 2021
Co-voorzitters projectgroep: prof. dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe en prof. dr. J.A. 
(André) Knottnerus.
Het is cruciaal dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s 
voor het verloop van de coronapandemie, inclusief het worstcasescenario. Dit kan 
voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke 
besluiten moeten nemen. Nederland moet zich voorbereiden op de mogelijkheid 
dat we nog jaren zullen leven met het coronavirus, met grote gevolgen voor de 
zorg, maar ook voor andere beleidsterreinen. Dat zeggen de WRR en de KNAW 
in de gezamenlijke scenariostudie Navigeren en anticiperen in onzekere tijden. De 
WRR en de KNAW schetsen in dit rapport vijf scenario’s die handvatten bieden bij 
het ontwikkelen van een samenhangende beleidsstrategie voor de omgang met de 
coronapandemie en belangrijke langetermijnopgaven.

Efficiency Gains through innovation in medicines development: How can science 
contribute?
Oktober 2021 
Voorzitter adviescommissie: prof. dr. J. (Jaap) Verweij
De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel is enorm kostbaar, tijdrovend en 
vol hindernissen. Innovatieve technieken hebben de afgelopen jaren nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd. Toch leiden die niet altijd tot nieuwe therapieën, lagere 
kosten of snellere toegang voor de patiënt. De KNAW heeft in dit adviesrapport 
geïnventariseerd waar het efficiënter kan: tijdens het ontwikkelen van nieuwe 
geneesmiddelen, tijdens het testen van effectiviteit en veiligheid, en in het proces 
na markttoelating en gebruik door de patiënt. Daarbij gaat het rapport in op de 
mogelijkheden die de wetenschap biedt om deze stappen efficiënter te laten 
verlopen, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid. Ook benadrukt 
het rapport het belang van een patiëntgerichte aanpak gedurende het hele traject 
van geneesmiddelenontwikkeling. Het advies pleit voor een open dialoog tussen 
wetenschappers, farmaceutische industrie en regelgevers en voor minder versnip-
pering. Een coördinerend expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling zou 
kunnen helpen om krachten te bundelen en onderzoekers professionele begeleiding 
te bieden bij het naar de patiënt brengen van hun ontdekkingen.
In dit advies is samengewerkt met de Federation of European Academies of Medi-
cine (FEAM).

Health Inequalities Research, New methods, beter insights
November 2021 
Voorzitter adviescommissie: prof. dr. J.P. (Johan) Mackenbach
In veel Europese landen bedragen de verschillen in gemiddelde levensverwachting 
bij de geboorte tussen mensen met een lager en hoger opleidingsniveau, beroep of 
inkomen tussen de vijf en meer dan tien jaar. De verschillen in gezonde levensver-
wachting kunnen zelfs oplopen tot meer dan vijftien jaar. Hoewel het onderzoek 
naar gezondheidsverschillen door wetenschappers uit uiteenlopende disciplines 
in de afgelopen jaren is toegenomen, bestaat er nog grote onzekerheid over een 
aantal belangrijke vragen. Bijvoorbeeld over de mate waarin sociaaleconomische 
achterstand de gezondheid causaal beïnvloedt. En bijvoorbeeld over de effectiviteit 
van interventies om gezondheidsverschillen te verkleinen. In het rapport Health 
Inequalities Research: New methods, better insights? worden oude en nieuwe 
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onderzoeksmethoden tegen het licht gehouden. Een nieuwe generatie wetenschap-
pelijke methoden helpt gezondheidsverschillen in Europa beter te begrijpen, luidt 
de conclusie. Ze zouden moeten worden gebruikt als aanvulling op conventionele 
onderzoeksmethoden om beter zicht te krijgen op causale verbanden. Wel zijn 
investeringen in data-infrastructuren nodig om het volledige potentieel te benutten. 
Het advies is een gezamenlijk advies van Europese wetenschapsacademies ALLEA 
en FEAM en kwam tot stand onder voorzitterschap van de KNAW.

Activiteiten rond corona
De KNAW heeft in 2021 verschillende activiteiten geïnitieerd om een bijdrage te 
leveren aan het bestrijden van de coronapandemie of het verminderen van de 
effecten daarvan. Om deze activiteiten te coördineren, is een tijdelijke corona-
klankbordgroep ingesteld die bestond uit de voorzitters of vertegenwoordigers 
van de vier KNAW-adviesraden, de voorzitter van DJA en twee leden van het 
KNAW-bestuur. Voormalig KNAW-bestuurslid Maarten Prak was voorzitter van de 
coronaklankbordgroep. De klankbordgroep had tot doel om de coronagerelateerde 
initiatieven van de KNAW inhoudelijk voor te bereiden en af te stemmen met andere 
actoren in het wetenschapsveld en in het beleid. De klankbordgroep heeft langs drie 
lijnen activiteiten ontwikkeld: publieksbijeenkomsten, brochures en overleg met de 
overheid. 
 
In 2021 zijn vijftien webinars of hydridebijeenkomsten georganiseerd rondom 
corona. Met deze webinars heeft de KNAW bijgedragen aan een brede verspreiding 
van actuele wetenschappelijke inzichten rond medische, technische, sociaalmaat-
schappelijke en geesteswetenschappelijke aspecten van corona. Met de webinars 
is geprobeerd aan te sluiten bij de actualiteit of bij te verwachte ontwikkelingen. 
Zo vond het eerste webinar van januari getiteld Het nieuwe coronavirus en de feiten 
over vaccinatie plaats in de week waarin in Nederland de vaccinatiecampagne 
van start ging. Later in het jaar volgden, aansluitend bij de ontwikkelingen, 
webinars over het draagvlak voor vaccinatie (19 januari), de rol van aerosolen 
bij de overdracht van het virus (Er hangt iets in de lucht, 25 maart 2021), de 
relatie tussen coronavaccins en trombose (27 mei 2021), en de opkomst van de 
omikron-variant (21 december 2021). Naast deze medisch georiënteerde webinars 
zijn er bijvoorbeeld webinars gehouden over de maatschappelijke onrust door de 
coronamaatregelen (Onrust op straat, 4 februari, Hoe ver mag de overheid gaan? 18 
maart, Tweedeling in de samenleving, 7 december) en over de brede gevolgen ervan 
(Verkiezingen in coronatijd, 15 maart, Economische doorstart of een nieuw begin, 29 
april, Leren tijdens corona, 23 juni). De webinars trokken veel belangstelling, van 
onder meer wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk. De 
webinars zijn via YouTube terug te kijken, en dit wordt veelvuldig gedaan.

Naar aanleiding van een aantal coronawebinars zijn publieksbrochures opgesteld 
om wetenschappelijke informatie voor een breed publiek toegankelijk te maken. 
Deze brochures zijn opgesteld door de betrokken KNAW-leden en sprekers bij de 
webinars. De brochures zijn:
• Vaccineren of niet: wat zegt de wetenschap (verschenen in het Nederlands, 

Engels, Turks en Arabisch)
• Epidemieën van besmettelijke ziekten
• Hoe word je besmet met het SARS-2-coronavirus?
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Daarnaast is bij de webinar Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie en 
de webinar Epidemieën van besmettelijke ziekten de mogelijkheid geboden aan het 
publiek om na afloop vragen in te sturen. Op de KNAW-site is (een selectie van) de 
antwoorden op deze vragen gepubliceerd. 
Ook zijn drie adviestrajecten voorbereid en gestart rondom corona (zie bij lopende 
adviestrajecten):
• Pandemic Preparedness Plan
• Impact van COVID-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en 

vertrouwen in de wetenschap
• Planetary Health

Vertegenwoordigers van de coronaklankbordgroep voerden periodiek overleg met 
de overheid in de persoon van de directeur-generaal van het interdepartementale 
Programma DG Samenleving en COVID-19. Centraal in de overleggen stonden 
nadere afstemming van de vraag naar kennis (vanuit het beleid) en het aanbod aan 
kennis (vanuit de wetenschap) en de rol van de KNAW daarin. Uit deze overleggen 
is onder meer voortgekomen:
• Vragen vanuit het Programma DG naar wetenschappelijke experts voor bepaalde 

themasessies met beleidsmakers (met thema’s als GGZ-problematiek, Jeugd en 
Armoede). Vanuit de KNAW zijn hiervoor namen geleverd waarna wetenschap-
pers hebben geparticipeerd.

• Inleidingen en reflecties van beleidsdirecteuren bij webinars en expertmeetings.
• Het voorstel voor de gezamenlijke scenariostudie van WRR en KNAW (zie 

afgeronde adviezen).
• (Nader) contact met onder andere de Chief Science Officers van verschillende 

departementen, het RIVM, de planbureaus en andere netwerkpartners.

Afgeronde adviezen
2021

Adviezen
Overige KNAW-publicaties

5
3

Lopende adviezen
Pandemic preparedness plan voor de Nederlandse context
Voorzitter commissie: prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra
Tijdens de coronapandemie werd duidelijk hoe hard brede wetenschappelijke 
kennis nodig is om passende maatregelen te kunnen nemen. In de crisis bleek 
de beschikbare kennis echter op diverse terreinen ontoereikend of onvoldoende 
toegankelijk voor beleid of publiek. Welke lessen kunnen we daaruit trekken? 
Onder voorzitterschap van Pearl Dykstra, hoogleraar empirische sociologie aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam die in november 2020 ook meewerkte aan een 
Europees advies over pandemic preparedness, zal de commissie een wetenschaps-
breed overzicht geven van de lessen van de pandemie, inclusief sociaalmaatschap-
pelijke effecten.

Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap
Voorzitter commissie: prof. dr. N. (Naomi) Ellemers
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 
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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 die in kaart zal brengen op welke wijze 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 concrete handvatten te bieden om de universiteit tot een sociaal veiliger 
leer- en werkomgeving te kunnen maken. Bij de totstandkoming van deze aan-
bevelingen worden zoveel mogelijk relevante partijen betrokken: van studenten, 
docenten en onderzoekers tot leidinggevenden, ondersteunend personeel en 
functionarissen in de meldingsstructuren. Het advies maakt onderdeel uit van het 
Nationaal actieplan diversiteit en inclusie.

Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en 
vertrouwen in de wetenschap
Voorzitter commissie: prof. dr. N. (Natali) Helberger
De wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de coronapandemie, zowel 
in positieve als in negatieve zin. Voorbeelden van positieve veranderingen zijn de 
enorme snelheid van goedkeuring van (klinische) studies en de toename van weten-
schappelijke samenwerkingen. Voorbeelden van negatieve effecten zijn de vertra-
ging van lopend onderzoek (onder andere als gevolg van het uitstellen of annuleren 
van laboratoriumstudies of veldwerk) en discussies over de betrouwbaarheid van 
wetenschap. Het KNAW-bestuur heeft besloten een commissie in te stellen met als 
taak een inventarisatie te maken van de positieve en de negatieve effecten van de 
coronapandemie op wetenschappers, de wetenschapsbeoefening en het vertrouwen 
in de wetenschap, en van de uiteindelijke impact daarvan. Deze commissie moet 
inzichtelijk maken wat er nodig is opdat de wetenschapsbeoefening na de pandemie 
kan blijven floreren (policy for science), bij voorkeur met een internationaal ver-
gelijkend perspectief. Zij zal aanbevelingen doen om de positieve gevolgen van de 
pandemie voor de wetenschap in Nederland te behouden en de negatieve gevolgen 
te verachten of te verhelpen. Hierbij ligt de nadruk op jonge wetenschappers, voor 
wie de impact mogelijk het grootst is. Daarnaast reflecteert de commissie op de rol 
van wetenschappers in het publieke domein.

Waarde van wetenschap
Voorzitter commissie: prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag
Op verzoek van de minister van OCW heeft de KNAW een commissie ingesteld die 
de waarde van wetenschap in de brede zin van het woord in beeld zal brengen. De 
opdracht aan de commissie is het formuleren van een brede visie op de waarde van 
wetenschap, waarin uitgaven aan wetenschap niet enkel als kosten, maar ook als 
investeringen worden beschouwd. De hoofdvraag waar de commissie een antwoord 
op zal formuleren, is: wat zijn de effecten van investeringen in de wetenschap op 
brede indicatoren van welvaart en welzijn? Die vraag betreft niet alleen het effect 
van investeringen in de wetenschap op het bbp of de koopkracht, maar heeft 
ook betrekking op de bredere maatschappelijke, culturele, educatieve, sociale en 
democratische waarde van wetenschap. Het advies zal uit twee delen bestaan. Het 
eerste deel is een narratief en analyse van de brede maatschappelijke waarde van 
wetenschap. Daarbij wordt voortgebouwd op eerder verschenen rapporten over 
dat onderwerp, aangevuld met aspecten van de maatschappelijke waarde van 
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wetenschap die in die rapporten mogelijk onderbelicht zijn gebleven. Het tweede 
deel betreft nieuwe wetenschappelijke inzichten over hoe waarde van wetenschap 
is te meten en adviezen ten behoeve van het verder ontwikkelen van modellen 
hiervoor.

Planetary health
Voorzitter commissie: prof. dr. J.P. (Johan) Mackenbach
Planetary Health is de interdisciplinaire benadering van het verband tussen de 
gezondheid van mensen en milieuveranderingen op planetaire schaal. Het gaat 
daarbij om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit en bijvoorbeeld ook om 
grootschalige milieuvervuiling, ontbossing, erosie en andere door de mens veroor-
zaakte veranderingen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Die risico’s 
zijn onder meer infectieziekten, problemen met voedsel- en drinkwatervoorziening, 
migratie en conflict en mentale gezondheid. In dit interdisciplinaire onderwerp 
spelen, naast de medische en gezondheidswetenschappen, onder meer natuurwe-
tenschappelijke vakgebieden als de biologie en de geologie een belangrijke rol. Ook 
de gedrags- en sociale wetenschappen zijn nodig, voor onder meer een goed begrip 
van de economische drivers van mondiale milieuverandering en een oplossing voor 
de governance-vraagstukken die beheersing van planetaire gezondheidsrisico’s 
met zich meebrengt. De geesteswetenschappen zijn nodig voor onder meer een 
goede historische analyse en voor een ontrafeling van de ethische dilemma’s in 
de afweging tussen de vele belangen die in het geding zijn. De bedoeling van deze 
verkenning, waarin het onderwerp planetary health breed wordt aangevlogen, is 
om productieve verbindingen te leggen tussen de betrokken disciplines en hun 
kennisagenda’s en om de noodzaak van verduurzaming nog beter door te laten 
klinken in de onderzoeksprioriteiten. De commissie van de KNAW gaat inventarise-
ren welke wetenschappelijke kennis nodig is op het gebied van planetary health en 
welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

Omstreden monumenten
Voorzitter commissie: prof. dr. M.C.R. (Maria) Grever
Publieke monumenten kunnen sterke emoties oproepen. Wat in het ene tijds-
gewricht geldt als een moreel toonbeeld, kan in een ander worden gezien als 
verwerpelijk. Dit werd de afgelopen jaren, met de opkomst van wereldwijde 
antiracismebewegingen als de Black Lives Matter Movement, opnieuw duidelijk. 
Ontwikkelingen in sociale bewustwording en de groei van historisch besef leidden 
ertoe dat de in steen, marmer of cement gestolde verering in een ander licht werd 
gezien. Soms werden zogenoemde helden van hun sokkels getrokken om plaats te 
maken voor, ja, voor wat eigenlijk? Het verwijderen van beelden wist de geschie-
denis niet uit. Sterker nog, de kans bestaat dat de controverse aan de herinnering 
ontsnapt; wat niet wil zeggen dat een ingreep niet zinvol of gerechtvaardigd kan 
zijn. Op andere plekken werden bordjes geplaatst bij het monument om daarmee 
de andere, donkere kant van diens geschiedenis te belichten. Maar wat er ook 
gedaan werd, zelden leidde het tot een voor eenieder bevredigende oplossing. De 
Commissie Omstreden Monumenten wordt gevraagd een handreiking op te stellen 
voor de omgang met controversieel erfgoed in Nederland. De handreiking moet 
de kaders scheppen om in een sterk gepolariseerd debat per specifiek geval het 
gesprek over het monument, diens geschiedenis én diens toekomst te voeren. 
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Impact eerdere adviezen en ontwikkelingen in de adviesfunctie
De KNAW spant zich in voor de implementatie van de aanbevelingen van de 
adviesrapporten. Hiertoe wordt voor ieder advies een gericht communicatieplan 
gemaakt zodat rapporten bij de juiste personen terechtkomen. De adviezen leiden 
ook regelmatig tot debat in de Tweede Kamer. Bijzonder veel aandacht kreeg de 
scenariostudie Navigeren en anticiperen in onzekere tijden. Deze gezamenlijke 
publicatie van de KNAW en de WRR leidde tot tientallen vermeldingen in de media. 
De scenario’s kregen ook veel aandacht in de coronadebatten in de Tweede Kamer.

Het advies Efficiency Gains through innovation in medicines development, geeft aan 
dat een coördinerend expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling zou 
kunnen helpen om krachten te bundelen en nieuwe ontwikkelingen sneller en 
beter bij de patiënt te brengen. De Tweede Kamer heeft de regering via een motie 
gevraagd dit idee verder uit te laten werken. Het nationale platform FAST (Future 
Affordable and Sustainable Therapies), dat in opdracht van de minister van VWS en 
de staatssecretaris van EZK wordt opgericht, neemt de uitwerking hiervan op zich. 
Dit zal naar verwachting in 2022 leiden tot een concreet voorstel.

De rapporten Evenwicht in het wetenschapssysteem en Het Rolling-grantfonds 
hebben in vorige jaren veel aandacht gekregen, ook in de Tweede Kamer. Over beide 
rapporten gaf commissievoorzitter 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 onge-
bonden en strategisch onderzoek. De besluitvorming hierover werd 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 peerreview- 
procedure. 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.

Voor de publieksbrochures die als vervolg op een aantal coronawebinars zijn 
uitgebracht, is een andere procedure gevolgd. Deze worden geaccordeerd door het 
betreffende domeinbestuur en na raadpleging van minimaal één deskundige die 
niet bij het opstellen betrokken was.

3.2 Wetenschapsbeleid en rol in het nationale bestel

Het jaar 2021 begon met het presenteren van de nieuwe strategische agenda 
van de KNAW, getiteld Staan op kennis aan de leden van het genootschap. Deze 
strategische agenda bepaalt voor een groot deel de prioritering van de activiteiten 
van de KNAW in de komende jaren. In het najaar van 2021 werd een belangrijk 
thema aan de agenda toegevoegd, namelijk het thema klimaat en duurzaamheid. In 
navolging van de in 2020 ingestelde Coronaklankbordgroep werd in november de 
Klimaatklankbordgroep door het bestuur ingesteld. 
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In de eerste maand van 2021 zette de president de intimidatie van wetenschappers 
vanuit de maatschappij op de agenda. Kort daarna brachten UNL (voorheen VSNU) 
en KNAW gezamenlijk een statement naar buiten: ‘Wetenschappers moeten veilig 
en in vrijheid hun onderzoek kunnen doen en hun bevindingen naar buiten kunnen 
brengen. Het intimideren en bedreigen van onze mensen is een regelrechte aanval 
op de academische vrijheid én op de vrijheid van meningsuiting’. De bedreigingen 
aan het adres van wetenschappers maken een volwaardig debat over omstreden 
kwesties onmogelijk. Zij tasten de persoonlijke veiligheid van onze onderzoekers 
aan, die hun kennis ten dienste stellen aan het publieke debat, en brengen daarmee 
schade toe aan onze kennissamenleving, zo spraken KNAW, NWO en UNL ook later 
in het jaar nog eens uit. Gedurende het jaar zijn inspanningen geleverd die uiteinde-
lijk hebben geleid tot het besluit een platform voor bedreigde wetenschappers op te 
zetten. UNL heeft daarin de leidende rol. 

In maart 2021 verscheen het rapport dat adviesbureau PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. opstelde in opdracht van het ministerie van OCW met de 
resultaten van het onderzoek naar de bekostiging van mbo, hbo en wo. De KNAW 
onderschreef de conclusie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. dat het 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ongeveer 1,1 miljard te kort komt voor 
de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onder-
zoekstaak. Die conclusie onderbouwt de jarenlange pleidooien van KNAW en andere 
wetenschapsorganisaties om structureel meer geld voor wetenschappelijk onder-
wijs en onderzoek aan de universiteiten uit te trekken. PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. wees ook op het belang van ongebonden onderzoek aan de 
universiteiten. De aanbevelingen op dit onderwerp sluiten goed aan bij de KNAW-
adviezen Evenwicht in het wetenschapssysteem (2019) en Het rolling-grantfonds 
(2020). Hierin pleitte de KNAW voor meer budget voor ongebonden onderzoek via 
NWO en voor een doorlopend eigen werkkapitaal voor onderzoekers.

Ook het programma Erkennen en waarderen had volop aandacht. De KNAW partici-
peert in de landelijke regiegroep van dit programma. Zowel binnen het genootschap 
als in de brede wetenschappelijke gemeenschap laaide in de zomer de discussie 
(online) hoog op. In het najaar werd een bijeenkomst voor leden over dit onder-
werp georganiseerd. De discussie wordt in 2022 verder vervolgd.

Binnen de Kenniscoalitie ging de aandacht uit naar de verkiezingen en vervolgens 
de formatie. De Kenniscoalitie stelde gezamenlijk een investeringsagenda op 
met het voorstel aan het kabinet om de publieke investeringen in onderzoek en 
innovatie elk jaar te laten toenemen met 300 tot 380 miljoen euro extra, zodat aan 
het einde van de kabinetsperiode het bedrag ruim 1,5 miljard structureel hoger ligt. 
Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve 
kenniseconomie. Landen als Denemarken en Duitsland investeren al jaren fors 
meer dan Nederland. De extra middelen zijn in de eerste plaats bestemd voor 
een stabiele, langdurige verhoging van investeringen in de publieke kennisbasis, 
in combinatie met een verhoging van de investeringen in thematisch onderzoek 
gericht op maatschappelijke uitdagingen en nieuwe economische activiteit. Met 
deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3% van 
het BBP aan onderzoek en innovatie. Alleen dan zal Nederland zich qua weten-
schappelijke prestaties en innovatie op lange termijn kunnen blijven meten met 
andere Europese landen.
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Wetenschappers moeten hun kennis ten goede laten komen van de samenleving, en 
doen dat veel en met succes. Maar het kan ze ook in een moeilijke spagaat brengen. 
Bij zulke valorisatie zijn (noodzakelijkerwijze) soms commerciële partijen betrok-
ken en dat kan vragen oproepen over de onafhankelijkheid van de wetenschap, 
zelf weer een voorwaarde voor het maatschappelijk vertrouwen. In de rede Skin 
in the game: Trust in medical science, gehouden voor het Netherlands Centre for 
One Health, ging de president in op dilemma’s die komen kijken bij ondernemende 
wetenschap en riep op tot meer discussie hierover tussen wetenschappers onder-
ling en wetenschap en maatschappij. 

Ten slotte was er in 2021 veel aandacht voor kennisveiligheid. Het is essentieel dat 
de Nederlandse kennisinstellingen veilig samenwerken met buitenlandse kennisin-
stellingen en bedrijven. Tegelijkertijd is het van belang om academische waarden 
zoals academische vrijheid en open science te waarborgen. Gedurende 2021 
werd door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld samen met de Rijksoverheid 
gewerkt aan de Nationale Leidraad Kennisveiligheid die handvatten en antwoorden 
biedt bij vragen over kennisveiligheid bij internationale wetenschappelijke samen-
werking. Uitgangspunt blijft dat internationale samenwerking wenselijk is, ook voor 
de internationale verhoudingen, en noodzakelijk voor de wetenschap. 

3.3 Wetenschapscommunicatie

Tot de pandemie roet in het eten gooide, vond wetenschapscommunicatie steeds 
vaker live plaats, op locaties waar wetenschappers met publiek in gesprek kunnen. 
Daar was helaas ook in 2021 nauwelijks gelegenheid voor. De partnerships van 
de KNAW lagen stil, en de eigen bijeenkomsten van de KNAW – het belangrijkste 
middel van de Akademie om een publiek van niet wetenschappers te bereiken 
– werden webinars. Digitale bijenkomsten bieden wel nieuwe mogelijkheden. 
Deelnemers die de reis naar Amsterdam niet maken, deden wel mee op Zoom dus 
de bezoekersaantallen schoten omhoog. De webinars zijn geschikt om terug te 
kijken, wat ook veelvuldig gebeurde. Verder is er geëxperimenteerd met het beant-
woorden van publieksvragen bij webinars en het plaatsen van veelgestelde vragen 
en de antwoorden daarop op de website. De vragen en antwoorden bij het webinar 
over vaccinaties zijn veelvuldig bekeken, evenals de brochure, geïnitieerd door het 
domein MMBG, over dit onderwerp Deze brochure, die om het bereik te vergroten, 
werd vertaald in vier talen, werd eveneens veel gedeeld. 

Ook voor andere activiteiten van de Akademie, zoals toekenning van prijzen en 
onderzoek bij instituten hebben we via onze eigen kanalen en via de pers aandacht 
besteed. Een van de mooie verhalen over het onderzoek bij onze instituten was de 
ontwikkeling van The Beast, de robot die met hoge snelheid zelfstandig coronatests 
kan verwerken. Die werd begin 2021 door de minister van VWS in werking gesteld.

Met redacties van landelijke media, vakbladen en radio- en televisieprogramma’s 
onderhielden we de contacten waarbij we interessant onderzoek of (bij voorkeur 
minder bekende) deskundigen onder de aandacht brengen.

De KNAW heeft zich ook sterk gemaakt voor de randvoorwaarden voor weten-
schapscommunicatie. Steeds meer onderzoekers liggen onder vuur of worden zelfs 
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bedreigd nadat ze zich op televisie of social media in het publieke debat hebben 
gemengd. De president heeft dit onderwerp het afgelopen jaar onvermoeibaar 
onder de aandacht van media en bestuurders gebracht en er is nu een brede 
beweging om onderzoekers op dit vlak te trainen en te ondersteunen.

De Akademie is ook dit jaar nauw betrokken bij de route voor wetenschapscommu-
nicatie binnen Nationale Wetenschapsagenda. Ze denkt mee over de vorm en levert 
een bijdrage aan de activiteiten.

Parlement & Wetenschap
Parlement & Wetenschap is een samenwerkingsverband van de Tweede Kamer 
met zes nationale wetenschapsorganisaties, waaronder de KNAW en De Jonge 
Akademie. Parlement & Wetenschap heeft tot doel om Tweede Kamerleden 
wetenschappelijke kennis en inzichten aan te reiken die ze kunnen inzetten in het 
parlementaire proces. In het verslagjaar trad een nieuwe Tweede Kamer aan. De 
leden zijn op tal van manieren geïnformeerd over Parlement & Wetenschap zoals in 
de introductiedossiers per Kamercommissie en in de digitale producten- en dien-
stencatalogus. In het voorjaar ging de website https://parlementenwetenschap.nl 
online. Deze website is met name bedoeld voor de achterban van de deelnemende 
wetenschapsorganisaties en voor wetenschappers aan wie is gevraagd op enigerlei 
wijze een bijdrage te leveren onder de vlag van Parlement & Wetenschap.

Op 15 november zou bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van Parlement & 
Wetenschap het minisymposium Kennis is (tegen)macht worden georganiseerd. 
De bijeenkomst is op het laatste moment gecanceld vanwege aanscherping van de 
coronamaatregelen en staat nu op de rol voor het komende voorjaar als onderdeel 
van het evenement Beweren en Bewijzen – ontmoetingen van wetenschap en politiek. 
De vaste Kamercommissie voor Rijksuitgaven voerde een evaluatie uit van het 
instrument wetenschapstoets, oordeelde zeer positief en besloot tot verankering 
ervan in het instrumentarium van de Tweede Kamer. In het verslagjaar zijn zestien 
netwerkverkenningen uitgebracht, zagen veertien wetenschappelijke factsheets en 
position papers het licht (en werden er drie geactualiseerd) en zijn vier wetenschap-
stoetsen van voorgenomen beleid uitgevoerd. 

Projecten: Gewaardeerd! en SamenWeten
Eind 2019 maakte minister Van Engelshoven bekend verder te willen investeren 
in wetenschapscommunicatie. Twee projecten werden bij de KNAW belegd: 
SamenWeten en Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

Medio april 2021 ontvingen 91 groepen van universitaire wetenschappers een 
toekenning van 10.000 euro uit het fonds Wetenschapscommunicatie door weten-
schappers: Gewaardeerd! op basis van hun structurele inzet voor wetenschapscom-
municatie. De onderzoekers, verspreid over alle faculteiten in Nederland, kunnen 
deze middelen naar eigen inzicht besteden voor nieuwe activiteiten op dit gebied. 
Het eenmalige pilotfonds van 1 miljoen euro vervult een stimulans- en signaal-
functie 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 wetenschapscommunicatie gezien moet 
worden als volwaardig onderdeel van een academisch takenpakket.

https://parlementenwetenschap.nl
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De stroom enthousiaste reacties op sociale media na het bekendmaken van de 
toekenningen maakte zonneklaar dat wetenschappers zich hierdoor echt gezien 
voelden voor hun inspanning voor wetenschapscommunicatie die nog te vaak 
wordt gezien als een bijproduct dat in eigen tijd gerealiseerd moet worden. Het 
pilotfonds Gewaardeerd! heeft zichtbaar gemaakt met hoeveel energie er binnen 
Nederlandse universiteiten gewerkt wordt aan wetenschapscommunicatie en public 
engagement.

Op verzoek van het ministerie van OCW dat daartoe een extra budget beschikbaar 
stelde, werd in samenwerking met SamenWeten een verrijkingsprogramma 
Gewaardeerd! ontwikkeld – om de som van toekenningen uit het pilotfonds groter te 
maken dan een incidentele financiële impuls. Doelen van het verrijkingsprogramma 
zijn: onderzoeksgroepen ondersteunen en inspireren, best practises en ervaringen 
breed toegankelijk maken, en kennisinstellingen adviseren over het faciliteren en 
waarderen van wetenschappers die zich bezighouden met wetenschapscommuni-
catie. Het beoogd eindresultaat van het verrijkingsprogramma is een onderbouwde 
handreiking aan universiteiten, onderzoeksinstituten, en het ministerie van OCW 
over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die werk maken van weten-
schapscommunicatie.

Een ander project dat de minister van OCW eind 2019 initieerde, was SamenWeten. 
Dit initiatief beoogde misvattingen over wetenschap te bestrijden en meer 
wetenschappelijke kennis in maatschappelijke discussies te brengen. De KNAW 
ontving financiering voor twee jaar met als doel om bovendien binnen die periode 
te onderzoeken of een hiervoor nieuw op te richten organisatie levensvatbaar zou 
kunnen zijn. In de afgelopen twee jaar heeft SamenWeten honderden onderzoekers 
getraind om een open en gelijkwaardig gesprek met belanghebbenden en belang-
stellenden aan te gaan. Zo heeft SamenWeten wetenschappers en samenleving 
gestimuleerd om kennis uit te wisselen en wederzijds begrip te creëren. Hoewel 
er veel animo was voor de trainingen en de expertise van SamenWeten, is het niet 
gelukt om landelijke en gezamenlijke financiering te vinden voor een vervolg na de 
startfinanciering door OCW. SamenWeten liep daarom af op 1 januari 2022.

3.4 Internationale samenwerking

Beleid en activiteiten
Het bevorderen van internationale samenwerking is een van de vier ambities in 
de strategische agenda 2021-2025. Net als in voorgaande jaren spitste de meeste 
activiteiten in internationaal verband zich toe op twee terreinen: het produceren 
van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd beleidsadvies (science for policy) 
en het behartigen van de belangen van de wetenschap bij beleidsmakers (policy for 
science). In het Werkplan Internationale Zaken dat in september 2021 werd vastge-
steld is daar nog een derde terrein aan toegevoegd: het inzetten van wetenschap(-
pers) voor diplomatieke doeleinden (science diplomacy). Er zijn eerste gesprekken 
over dit onderwerp gevoerd met bestuurders en beleidsmakers op basis waarvan 
de komende jaren verder wordt gewerkt.

Het internationale beleid van de KNAW wordt op bestuurlijk niveau gecoördineerd 
door de portefeuillehouder internationale zaken. De strategie wordt afgestemd 
met de Overlegstructuur Internationale Zaken die bestaat uit KNAW-leden die de 
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akademie vertegenwoordigen in besturen en raden van internationale organisaties. 
De Overlegstructuur Internationale Zaken fungeert tevens als klankbordgroep voor 
het bepalen van de standpunten van de KNAW in internationale koepels en gremia.

Waar relevant en mogelijk worden de internationale activiteiten en adviesrappor-
ten onder de aandacht gebracht met webinars en bijeenkomsten. In september 
2021 vond in dit kader het webinar Hoe Maken We Gebouwen CO2-Neutraal? plaats, 
naar aanleiding van een EASAC-adviesrapport over Decarbonisation of Buildings. 
Ook waren er diezelfde maand in samenwerking met Neth-ER twee online bijeen-
komsten waarin met onderzoekers, bestuurders en Europese beleidsmakers werd 
gesproken over kansen en uitdagingen van Europese onderzoekssamenwerking. 
Verder treden KNAW-leden en andere wetenschappers op voorspraak van de KNAW 
regelmatig op als spreker of adviseur bij evenementen en andere activiteiten van de 
koepelorganisaties. Op deze manier worden ook de eigen KNAW-adviesrapporten 
waar mogelijk internationaal onder de aandacht gebracht.

Tot slot was de KNAW in 2021 intensief betrokken bij inspanningen van het 
ministerie van OCW, in samenwerking met de ministeries van Economische 
Zaken en Justitie en Veiligheid, voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van 
kennisveiligheid. De KNAW was zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau verte-
genwoordigd in werkgroepen die onder meer ten doel hadden om samen met het 
Nederlands kennisveld een Leidraad Kennisveiligheid op te stellen. De definitieve 
versie van deze leidraad werd in januari 2022 samen met een nieuw overheidsloket 
Kennisveiligheid gepresenteerd door de minister van OCW.

Internationale organisaties
In bijlage f wordt een overzicht gegeven van de internationale organisaties waarvan 
de KNAW lid is of waarbij de KNAW betrokken is. Hieronder worden de activiteiten 
in 2021 voor deze organisaties beschreven.

Met grote regelmaat werken door de KNAW voorgedragen experts, al dan niet lid 
van het eigen genootschap, mee aan de activiteiten en adviezen van ALLEA, EASAC, 
FEAM en SAPEA, zowel als lid van een speciale werkgroep of als onafhankelijk peer 
reviewer. De KNAW is ook bestuurlijk vertegenwoordigd bij ALLEA, EASAC en FEAM 
en daarmee goed gepositioneerd om deel te nemen aan de inhoudelijk prioritering 
en koers van de organisaties. De belangrijkste rode draad in de wetenschappelijke 
beleidsadvisering zijn de thema’s klimaat, duurzaamheid en, vanzelfsprekend in het 
tweede jaar van de coronacrisis, gezondheid. In het geval van wetenschapsbeleid 
gaat het over onderwerpen als wetenschappelijke integriteit, digitale ontwikkelin-
gen zoals open science, en hervorming van het wetenschapsbedrijf zoals publicatie-
cultuur en erkennen en waarderen. Speciale vermelding verdient de presentatie van 
het rapport Health Inequalities Research, New Methods, Beter Insights in november 
2021. Voor deze samenwerking tussen FEAM en ALLEA trad de KNAW op als trek-
ker van het adviestraject met KNAW-lid Professor Johan Mackenbach als voorzitter 
van de commissie. ESAF staat sinds 2021 onder leiding van de Estse academie van 
wetenschappen en kwam in 2021 twee keer samen. De eerste keer was voor een 
conferentie over wetenschapsadvies medegeorganiseerd door de Universiteit van 
Aarhus. En de tweede keer was voor de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd vanuit 
Talinn.
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Bij het ISC werd in 2021 het eerste Action Plan 2019-2021 verder uitgevoerd. In het 
najaar werd het nieuwe actieplan voor de periode tot 2024 gepresenteerd. Daaraan 
leverden leden van de KNAW een belangrijke bijdrage. In 2021 werd de nieuwe 
structuur van IAP, waarin de drie voorheen meer zelfstandige takken science, health 
en policy, verenigd zijn, verder uitgebouwd, om in 2022 definitief bekrachtigd te 
worden met de instelling van een nieuwe bestuursstructuur en verkiezing van 
bijbehorende functionarissen. Op basis van een Memorandum of Understanding 
dat IAP en ISC in 2020 tekenden, maakten de twee organisaties in 2021 werk van 
intensiever overleg en nauwere afstemming en samenwerking.

Publicaties internationale organisaties met bijdrage vanuit de KNAW
Publicatie Organisatie Betrokkenheid KNAW
Opening the Record of Science: Making 
Scholarly Publishing Work For Science in the 
Digital Era

ISC Pearl Dykstra was lid van de Review 
Committee en tijdens de laatste fase van 
het rapport heeft de KNAW schriftelijk 
commentaar geleverd.

International Transfer of Personal Health 
Data for Research (April 2021) 

EASAC/
FEAM/ALLEA

Jan-Willem Boiten (Health RI) was lid 
van de werkgroep namens de KNAW. 

Reducing the Precarity of Academic 
Research Careers (May 2021)

GSF Christine Teelkens (VU) was lid van de 
werkgroep namens de Nederlandse 
delegatie.

Effective policies to foster high-risk/high-re-
ward research (May 2021)

GSF Judith de Kroon (NWO) was lid van de 
werkgroep namens de Nederlandse 
delegatie.

Decarbonisation of Buildings: for climate, 
health and jobs (June 2021)

EASAC Marleen Spiekman (TNO) was lid van de 
werkgroep namens de KNAW.

A sea of change: Europe’s future in the 
Atlantic realm (June 2021) 

EASAC Lid van De Jonge Akademie Erik van 
Sebille was lid van deze werkgroep

A Systemic Approach to the Energy 
Transition In Europe (June 2021)

SAPEA KNAW-lid Richard van de Sanden was lid 
van deze werkgroep.
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4. instituten

4.1 Onderzoeksbeleid en kwaliteitszorg

SEP-evaluaties in 2021
De instituten van de KNAW worden eens in de zes jaar conform het landelijke 
Standard Evaluation Protocol (SEP) door onafhankelijke internationale commissies 
geëvalueerd. In 2021 zijn het NIDI, het Westerdijk Instituut en het Hubrecht 
Instituut geëvalueerd. Deze evaluaties waren oorspronkelijk gepland voor 2020 
maar waren vanwege de coronabeperkingen uitgesteld tot 2021. Aangezien de 
voorbereidingen voor de evaluaties reeds in 2019 in gang waren gezet, is voor deze 
evaluaties nog gebruikgemaakt van het SEP 2015-2021.

Evaluatie NIDI
De evaluatiecommissie van het NIDI beoordeelt het instituut over de periode 
2014 tot 2020 met een excellente score voor de kwaliteit van het onderzoek en 
de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en een beoordeling van zeer 
goed voor de toekomstbestendigheid van het instituut. De evaluatiecommissie 
is van mening dat het NIDI een levendig onderzoeksinstituut is, waar effectief 
wordt samengewerkt aan een goed samenhangend onderzoeksprogramma. Het 
instituut heeft veel aandacht voor wetenschappelijke integriteit en open science en 
weet resultaten uit het onderzoek succesvol te vertalen naar de samenleving. De 
affiliatie met RUG/UMCG levert het instituut bovendien veel op, terwijl het instituut 
ook banden met andere universiteiten en instituten in binnen- en buitenland 
blijft onderhouden. Het rapport mondt uit in zes aanbevelingen die onder andere 
betrekking hebben het verbeteren van de personeelsopbouw en carrièrepaden voor 
early- en mid-careeronderzoekers binnen het instituut, een duurzame financiering 
van de (data)infrastructuur, en verdere inhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden 
met de RUG/UMCG. Het NIDI en het KNAW-bestuur zijn verheugd met de positieve 
evaluatie van het instituut en zullen de aanbevelingen van de commissie verwerken 
in de nieuwe visie en strategie die het instituut aan het ontwikkelen is.

Evaluatie Westerdijk Instituut
Het Westerdijk Instituut ontving van de evaluatiecommissie over de periode 
2014 tot 2020 excellente beoordelingen voor de kwaliteit en de maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek en een beoordeling van zeer goed voor de toe-
komstbestendigheid van het instituut. De evaluatiecommissie prijst het instituut 
dat het met slechts een klein team van wetenschappers een wereldleidende rol 
vervult op het gebied van schimmelbiologie en een wereldberoemde verzameling 
schimmels beheert. Het bestuur van de KNAW en het instituut zijn verheugd met 
de beoordeling en aanbevelingen van de evaluatiecommissie. De KNAW is het eens 
met de commissie dat het belangrijk is om taxonomische expertise in het instituut 
te borgen, maar tegelijkertijd is het voor het instituut van belang om het moderne 
genomicsonderzoek en bio-informaticaonderzoek te omarmen. Het integreren van 
beide onderzoeksbenaderingen zal een aandachtspunt zijn voor de nieuw te werven 
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directeur. Op het gebied van diversiteit en inclusie doet de evaluatiecommissie zin-
volle aanbevelingen waar het instituut dankbaar gebruik van zal maken. Instituut 
en bestuur herkennen de observaties van de evaluatiecommissie met betrekking tot 
het vinden van balans tussen een intern en extern gedreven strategie, het duurzaam 
onderhouden van de collecties, de kansen die er liggen voor het verbeteren en 
profiteren van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en het nog verder 
verbeteren van de begeleiding en opleiding van promovendi. De suggesties op deze 
punten zullen worden overgenomen.

Evaluatie Hubrecht Instituut
De evaluatie van het Hubrecht Instituut over de periode 2015-2021 resulteerde in een 
excellente score op alle criteria: de kwaliteit van het onderzoek, de maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek en de toekomstbestendigheid van het instituut. De 
commissie prijst de samenwerkingsgerichtheid van de onderzoekers, de platte 
organisatie van het instituut en het sterke trainingsprogramma voor promovendi en 
postdocs. Aanbevelingen voor verdere verbetering zijn onder meer: het nog verder 
verbeteren van de interacties tussen de onderzoekers van het Hubrecht Instituut 
en de onderzoekers van het UMCU en het beter in evenwicht brengen van de gen-
derverdeling door de werving en het behoud van vrouwelijke senior groepsleiders. 
De commissie doet tevens enkele aanbevelingen voor het werven van een opvolger 
voor de huidige directeur en voor het werven van groepsleiders. Het instituut en het 
KNAW-bestuur zijn zeer tevreden met de lovende woorden van de evaluatiecommis-
sie. De aanbevelingen met betrekking op de samenwerking met UMCU zullen met 
het UMCU worden besproken. De suggesties voor verbetering van het opleidingspro-
gramma, het verbeteren van de procedure voor de werving van nieuwe groepsleiders 
en een nieuwe directeur en het ontwikkelen van een transparant beleid op het gebied 
van open science zullen worden overgenomen. Het instituut zal in overleg met het 
KNAW-bestuur een plan ontwikkelen voor het reduceren van werkgerelateerde stress 
bij met name junior groepsleiders en het verbeteren van de genderbalans.

Erkennen en waarderen en implementatie Standard Evaluation Protocol 2021-2027
De Commissie erkennen en waarderen van de KNAW-instituten is ingesteld om het 
breder erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers verder vorm 
te geven bij de KNAW-instituten. De commissie heeft een inventarisatie gedaan 
van good practices bij de instituten en een oriënterende survey uitgezet onder het 
wetenschappelijk en ondersteunend wetenschappelijk personeel. Vervolgens zijn van 
februari tot april 2021 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschil-
lende instituten. Daarnaast zijn er drie themagroepen gevormd. In november 2021 
is tijdens een retraite van de Directeurenraad het concepteindrapport besproken. De 
Directeurenraad heeft het zeer positief ontvangen.

Centraal uitgangspunt in het rapport is dat erkennen en waarderen een resultante 
moet zijn van enerzijds de strategie van de afzonderlijke instituten en anderzijds 
de waarden waar de KNAW voor staat. Een tweede uitgangspunt is de notie dat 
de intentie om wetenschap en wetenschappers breder te erkennen en waarderen, 
alleen zal kunnen slagen met het uitvoeren van enkele generieke verbeterslagen 
zoals het belang van goed leidinggeven in de academische context en het besef dat 
de moderne wetenschap uitgevoerd wordt in teamverband en dat ieder teamlid 
daarin een rol speelt. Vanaf 2022 zal de KNAW de in het rapport voorgestelde 
vervolgacties oppakken
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In november 2021 is tijdens een retraite van de Directeurenraad tevens nagedacht 
over de verdere implementatie van het Standard Evaluation Protocol 2021-2027 
bij de KNAW-instituten. Aan de hand van een presentatie van Sarah de Rijcke 
(Universiteit Leiden) is gesproken over het vertalen van de strategie van een insti-
tuut naar relevante indicatoren, de voor- en nadelen van verschillende indicatoren 
en het verbeteren van het proces van continue interne monitoring en (bij)sturing.

Open science
Bij het streven naar excellente wetenschap kan open science een belangrijke 
bijdrage leveren: het leidt tot snellere kennisontwikkeling en vergroot de kwaliteit, 
efficiëntie en impact van onderzoek. De KNAW heeft daarom in 2021 de Roadmap 
Open Science voor haar instituten opgesteld. Deze roadmap bevat de ambities voor 
de komende twee tot drie jaar op het gebied van open access, FAIR-data en citizen 
science. Voor elk thema zijn acties geformuleerd die de komende periode zullen 
worden ontplooid om de ambities te verwezenlijken.

4.2 Portfolio van nationale instituten

Permanente Commissie Nationale Instituten
In opvolging van de portfolio-evaluatie van KNAW en NWO-instituten is de 
Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) van onafhankelijke wetenschap-
pers ingesteld. Deze 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. In najaar 2021 
heeft de PCNI een eerste strategische conferentie georganiseerd met daaraan voor-
afgaand digitale consultaties per domein. Het kernthema dit jaar was Infrastructuur 
gezien het belang van infrastructuur voor diverse vormen van wetenschappelijk 
onderzoek. De strategische conferentie vond zowel op locatie (Trippenhuis) als online 
plaats en is in totaal door ongeveer 150 mensen gevolgd. De PCNI zal op basis van 
de uitkomst van de strategische conferentie een advies opstellen aan de besturen 
van NWO en KNAW over hoe het portfolio van nationale onderzoeksinstituten kan 
inspelen op de geïdentificeerde ontwikkelingen en behoeften.

Nieuwe leerstoelen en benoemingen tot hoogleraar
Op 1 september 2021 is Jop Kind (Hubrecht Instituut) benoemd als bijzonder 
hoogleraar Single cell epigenomics namens de KNAW aan de Radboud Universiteit.

4.3 Knowlegde Transfer Office

Het Knowledge Transfer Office (KTO) van de KNAW faciliteert de onderzoek- 
instituten bij het vergroten van de impact van wetenschap in de brede zin. Het KTO 
heeft het afgelopen jaar actief bijgedragen aan beleidsvraagstukken. Belangrijk 
thema was onder andere gender equality. Tegenwoordig dienen organisaties die 
in aanmerking willen komen voor Horizon Europe-subsidie, te beschikken over 
een gender-equality-plan. Verder draagt het KTO met haar activiteiten bij aan het 
stimuleren van Europese wetenschappelijke kennisontwikkeling en faciliteert het 
de instituten bij het realiseren van impact ten behoeve van de samenleving.
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Business development
Het KTO biedt ondersteuning bij het opstellen en gebruik van material transfer en 
adviseert over omgang met non-disclosure-overeenkomsten. Ook worden overeen-
komsten opgesteld voor gebruik van kennis door derden en voor plannen van aanpak 
voor betaalde dienstverlening. Het KTO onderhoudt de contacten met en bewaakt 
de verplichtingen van spin-offs van de KNAW. Er zijn dit jaar twee licentieovereen-
komsten afgesloten. Een met een startup gebaseerd op KNAW-technologie vanuit het 
Nederlands Herseninstituut. En een tweede met een toonaangevende Nederlandse 
multinational op het gebied van voeding en gezondheid. Daarnaast is er een memo-
randum of understanding opgesteld samen met het UMC Utrecht en de stichting 
Hubrecht Organoid Technology (HUB). Deze overeenkomst herijkt de onderlinge 
verhoudingen (inclusief de licentieafspraken), brengt beter onderscheid aan in de 
verschillende rollen die de stichting HUB uitvoert en mitigeert bepaalde risico’s.

PPS-consortia
Door onderzoekers van de KNAW wordt deelgenomen aan grote publiek-private 
samenwerkingen. Dit betreft met name consortia in het domein van de levenswe-
tenschappen zoals Oncode, One Health, DCVA en meer recentelijk de opkomst van 
NeuroTech-NL. Voortbouwend op Oncode Institute is ook meegewerkt aan een 
aanvraag voor het Nationaal Groeifonds om een preklinische ontwikkelmachine te 
realiseren waar met name de organoïde-technologie een centrale rol in speelt.

Ondersteuning en advies bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen
Een onderdeel van het KTO is de Grant Office. Dit Grant Office adviseert weten-
schappers over de meest passende subsidies voor de fase van hun carrière. Het 
Grant Office heeft het afgelopen jaar ondersteuningsverzoeken afgehandeld van 
ongeveer vijftig verschillende onderzoekers. Ook is in 2021 het Grant Office gestart 
met het NWO-pilotproject Impact Scouting. Met behulp van het scoutingtraject wil 
NWO onderzoekers helpen om nieuwe kansen voor maatschappelijke impact te 
ontdekken binnen hun onderzoeksproject. 

Vanuit het Grant Office is geadviseerd om via subsidies nieuwe samenwerkingen 
tot stand te brengen. Zo heeft het Grant Office geadviseerd om via de subsidie 
van regieorgaan SIA, Lectorposities bij instituten, nieuwe samenwerkingen tot 
stand te brengen met hogescholen. In 2021 is de samenwerking tussen HAS 
Hogeschool en NIOO tot stand gekomen met de oprichting van het nieuwe lectoraat 
Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur. Daarnaast 
heeft het Grant Office geadviseerd over de verschillende kansen en mogelijkheden 
bij de eerste ronde aan werkprogramma’s onder het Horizon Europe-programma, 
wat in 2021 van start is gegaan.

Organisatie van trainingen
In samenwerking met onder andere SIA (NWO) en RVO zijn er verschillende 
trainingen georganiseerd:
• Veni-training – maart
• Grant writing training – maart en juni
• L.INT-webinar – Lectorposities bij KNAW-instituten (SIA) – juni
• ERC-training (met RVO) – september
• KNAW Grant Week (met Loopbaancentrum KNAW) – november
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4.4 Onderzoeksfonds Instituten

KNAW-instituten konden in 2021 voorstellen indienen bij het Onderzoeksfonds 
Instituten voor projecten die bijdragen aan de versterking van hun nationale 
meerwaarde. Zeven projecten krijgen financiële steun uit het fonds, samen voor 1,5 
miljoen euro:
• Creation of a Large-scale Electrophysiology Knowledge Hub (Nederlands 

Herseninstituut)
• Stepfamilies then and now: Building a database on children’s experiences of 

family complexity in the 20th century (NIDI in samenwerking met IISG)
• History’s Darkroom. Imagining and Understanding War, Mass Violence & Visual 

Culture from WWII to the Digital Age (NIOD)
• Seamless Integration of Computing and Data in Archives: Tailoring repositories 

to the needs of research communities (DANS in samenwerking met IISG en 
SURF)

• Linking space to time in ecology: combining ecological research with museum 
collection analysis to track urban evolution in plants and animals (NIOO in 
samenwerking met het Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity 
Research)

• Deep multiplexed epigenetic profiling of cell-free nucleosomes for early cancer 
diagnostics in liquid biopsies (Hubrecht Instituut)

• OpenHuygens.nl – Basisvoorziening voor de vernieuwing van de geestesweten-
schappen (Huygens ING)
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4.5 Kerncijfers

In onderstaande tabellen staan de kerncijfers van de instituten van de KNAW, ultimo 
2021 en gebaseerd op de interne verantwoording en de eigen informatiesystemen.

Output

Instituut
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DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster
Huygens ING
IISG
Meertens Instituut
KITLV
Nederlands Herseninstituut
NIDI
NIOD
NIOO
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

6,4
159,8

9,6
33,9
17,8
17,4
14,2
90,1
40,2
34,8
77,9

2,4
24,6

-
68,3

2,0
10,1

4,5
5,3
1,0

29,2
12,3
12,2
23,3

- 
12,8

-
72,4

2,0
7,2
4,4
3,6
2,1

48,6
16,4

5,5
33,4

1,0
3,0

32,2
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25,5
13,7
39,0

4,5
4,4

40,3
1,4
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73,6
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Totaal 529,1 181,1 199,6 308,5 166,5 1004,1

3  Dit betreft alle publicaties met de kwalificatie wetenschappelijk: artikelen, hoofdstukken, 
boeken, reviews, rapporten, editorship special issue, entry voor encyclopedie, contribution to 
conference proceeding, scholarly text edition, reference book, conference paper, proefschrift, 
online paper, web article.
4  Dit betreft de gegevens van de gedeelde activiteiten van de drie instituten van het 
Humanities Cluster: het bedrijfsbureau, de afdeling Digitale infrastructuur, het NL-Lab en het 
DHLab.
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• De aanduidingen in fte betreffen alleen het personeel in loondienst. In 
werkelijkheid zijn meer promovendi en andere onderzoekers betrokken bij de 
instituten.

• Tot wetenschappelijk personeel wordt gerekend het personeel met publicerende 
taken. Daarnaast is sprake van ondersteunend wetenschappelijk personeel 
(bijvoorbeeld voor beheer van collecties, ICT-ontwikkeling en laboratoria) 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 wetenschappelijk 
personeel en totale formatie.

Financieel
Gerealiseerde 
baten (m€)

2egeld-
stroom (%)

3e geld-
stroom (%)

DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster5

KITLV
Nederlands Herseninstituut
NIDI
NIOD
NIOO
Westerdijk Instituut

5.505
32.218
23.741

2.700
18.905

5.247
8.498

17.477
6.287

5%
12%
14%
23%
13%
14%

3%
13%

8%

28%
32%

7%
3%

19%
29%
31%
15%
10%

Totaal 120.579 12% 20%

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

5  Dit betreft de gegevens van de gedeelde activiteiten van de drie instituten van het  
Humanities Cluster: het bedrijfsbureau, de afdeling Digitale infrastructuur, het NL-Lab en het 
DHLab.
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4.6 Verslag per instituut

Data Archiving and Networked Services

Nationaal expertisecentrum  
en repository voor 
onderzoeksdata

Directeur  
Henk Wals

Website  
dans.knaw.nl

DANS helpt onderzoekers en instellingen hun data beschikbaar te 
maken voor hergebruik, zodat deze ingezet kunnen worden voor 
nieuw onderzoek en zodat gepubliceerd onderzoek controleerbaar 
en herhaalbaar wordt. Zo draagt DANS bij aan open science en de 
kwaliteit van de wetenschap. Als expertisecentrum voor FAIR-data 
en gecertificeerd repository met meer dan 190.000 datasets behoort 
DANS tot een vooraanstaand onderzoeksdatacentra in Europa.

DANS wil de komende jaren als nationaal expertisecentrum bijdragen 
aan bewustwording, kennis en praktijken die leiden tot FAIR-
onderzoeksdata. Ten tweede bieden we geavanceerde en betrouwbare 
digitale omgevingen voor gebruik en archivering van onderzoeksdata, 
toegesneden op behoeften van onderzoekers uit verschillende 
domeinen. En ten derde stemmen we onze diensten en activiteiten af 
met die van andere (data)dienstverleners en onderzoeksinfrastructu-
ren, om gezamenlijk onderzoekers een naadloze gebruikerservaring 
te bieden.

Prijzen en subsidies
EU-subsidies voor:
EOSC Future 
DICE
4CH
BY-COVID
CESSDA ERIC

In 2021 voltooide DANS een organisatieveranderingstraject dat voort-
kwam uit het programma 2021-2024. De nieuwe organisatie is deels 
gevormd rond domeingerichte data stations. Deze worden bemenst 
door data station managers: wetenschappers die in het betreffende 
domein goed thuis zijn. Daarnaast kwam er een Technology Section 
onder leiding van een Chief Technical Officer (CTO). In mei trad Wim 
Hugo aan als CTO.

Het jaar stond in het teken van groeiende samenwerking. Op Europees 
niveau vormde DANS een consortium van 28 partners rond een 
projectvoorstel dat de FAIR-principes binnen de European Open 
Science Cloud zal implementeren. Voor het FAIR-IMPACT-project is 
inmiddels 10 miljoen euro toegekend. Het start in mei 2022 onder 
leiding van DANS adjunct-directeur Ingrid Dillo.

Op nationaal niveau werkte DANS samen met andere partijen aan de 
FAIR Data Tafel van het Nationaal Programma Open Science aan een 
programma dat moet leiden tot verbinding van data, meer bewustzijn 
en kennis bij onderzoekers en een significante toename van het 
percentage FAIR-data. DANS en SURF maakten vooruitlopend daarop 
alvast afspraken over verbinding van hun diensten.

Binnen het domein van de Social Sciences en Humanities speelde 
DANS op verzoek van NWO een centrale rol bij de vorming van een 
zogenaamd Thematisch Digital Competence Center, dat door NWO 
structureel gefinancierd zal worden. Vanuit zijn rol in de researchin-
frastructuren CLARIAH en ODISSEI werkte DANS mee aan een nieuw 
voorstel voor de Roadmap GWI.

Ook verder was 2021 een goed jaar voor DANS. Het aantal gedepo-
neerde datasets steeg van 157.000 naar 194.000, een toename van 
24%. Ook nam het volume extern gefinancierde projecten significant 
toe: van jaarlijks 1,6 miljoen euro naar 1,9 miljoen euro, een stijging 
van 19%. De verwachting is dat beide succesindicatoren de komende 
jaren verder zullen stijgen.

https://dans.knaw.nl/nl/
https://dans.knaw.nl/nl/samenwerkingen/eosc-future/
https://dans.knaw.nl/nl/samenwerkingen/dice/
https://dans.knaw.nl/nl/samenwerkingen/4ch/
https://dans.knaw.nl/nl/samenwerkingen/by-covid/
https://dans.knaw.nl/nl/samenwerkingen/cessda-eric/
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Hubrecht Instituut voor ontwikkelingsbiologie en stamcel onderzoek

Het Hubrecht Instituut richt 
zich op ontwikkelingsbiologie 
en stamcelonderzoek

Directeur
Alexander van Oudenaarden

Website
www.hubrecht.eu

De missie van het Hubrecht instituut is om baanbrekend onderzoek te 
doen op het gebied van ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek 
en om vervolgens de opgedane kennis over te dragen aan wetenschap 
en samenleving. Het instituut kent twintig onderzoeksgroepen 
die fundamenteel en multidisciplinair onderzoek doen in zieke en 
gezonde cellen, weefsels en organismes. Het Hubrecht Instituut is 
gevestigd op het Utrecht Science Park op de Uithof en behoort tot de 
wereldwijde top in zijn werkveld.

Onderzoek bij het Hubrecht Instituut is zeer divers en beslaat 
verschillende aspecten van ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 
wetenschappelijke portfolio omvat vroege embryonale en hartontwik-
keling, regeneratie, epigenetica, genoomarchitectuur, celcyclusregu-
latie, 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 aangebo-
ren afwijkingen.

Prijzen en subsidies
• 2x ERC starting grant 

voor Matilde Galli en Juan 
Garaycoechea

• ERC advanced grant voor Hans 
Clevers

• 2x Veni voor Delilah Hendriks 
en Imke Mandemaker

• EMBO fellowship voor Moritz 
Bauer

• 2x Marie Curie Fellowship 
voor Sora Yang en Daniel 
Krueger

• Birnstiel Award voor Sanne 
Boersma

• Pezcoller Foundation Award 
voor Hans Clevers

• Prix Galien COVID-19 award 
voor Marvin Tanenbaum en 
Wouter de Laat

Na de eerste lockdown in het kader van de coronapandemie in het 
voorjaar van 2020 heeft het instituut geleerd hoe te werken terwijl 
er strenge restricties gelden. Inmiddels is het labwerk ondanks de 
coronarestricties al bijna op het niveau van voor de pandemie.

Een visitatiecommissie heeft het instituut in september virtueel 
bezocht in het kader van de reguliere evaluatiecyclus. Deze site visit 
is zeer goed verlopen. De commissie beoordeelde alle drie de criteria 
als excellent. Tevens heeft de commissie een aantal aanbevelingen 
gedaan, waar het instituut mee aan de slag gaat.

Een selectie van wetenschappelijke hoogtepunten:
• Onderzoekers van de Clevers-groep hebben samen met het 

UMC Utrecht met behulp van organoïdetechnologie menselijke 
mini-traanklieren gekweekt die echt huilen. Deze organoïden helpen 
bij onderzoek naar de menselijke traanklier.

• De De Laat-groep heeft nieuwe inzichten onthuld in de manier 
waarop de eiwitten CTCF en cohesin samenwerken om DNA-
organisatie te orkestreren. Dat draagt bij aan de mechanismen die 
bepalen hoe verschillende onderdelen van het DNA samenwerken 
om genactiviteit te reguleren.

• Onderzoekers uit de Van Oudenaarden-groep ontwikkelden een 
methode om door het hele genoom de activiteit van ribosomen in 
individuele cellen te meten. Dat geeft inzicht in hoe het proces van 
eiwitproductie bijdraagt aan de verbazingwekkende diversiteit die 
bestaat tussen schijnbaar identieke cellen.

• De Bakkers-groep heeft samen met onderzoekers van UMC Utrecht 
het eerste model voor de hartaandoening aritmogene cardiomyopa-
thie ontwikkeld door een patiënt-specifieke mutatie in het gen 
Phospholamban aan te brengen in het genoom van zebravissen. Zo 
kan het onderliggende moleculaire mechanisme worden ontrafeld.

• De Bartscherer-groep heeft samen met de Van Rooij-groep gevonden 
dat stekelmuizen beschadigd hartweefsel kunnen repareren, iets wat 
de meeste zoogdieren inclusief de mens niet kunnen. Dit onderzoek 
kan leiden tot identificatie van targets voor behandelingen die 
hartreparatie bij mensen stimuleren. 

http://www.hubrecht
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KNAW Humanities Cluster

Het KNAW Humanities Cluster 
is gericht op het verbinden van 
mensen, onderzoek, data en 
collecties.

Website
www.huc.knaw.nl

Het Huygens ING, het IISG en het Meertens Instituut vormen samen 
het KNAW Humanities Cluster (HuC). De drie instituten worden op 
strategisch gebied en bij de dagelijkse werkzaamheden ondersteund 
door de gezamenlijke afdelingen Bedrijfsbureau HuC en Digitale 
Infrastructuur. Daarnaast werken de instituten nauw samen binnen de 
onderzoeklabs Digital Humanities (DHLab) en NL-Lab.

Het HuC zet in op doorgroei naar een organisatie die gekenmerkt 
wordt door geesteswetenschappelijk onderzoek van excellent niveau 
met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact, mede 
mogelijk gemaakt door de inzet van geavanceerde digitale methoden 
en technieken. Het bouwen van een digitale infrastructuur voor de 
geesteswetenschappen is een hiermee onlosmakelijk verbonden 
onderdeel.

Prijzen en subsidies
NWO Groot voor GLOBALISE, 
een project van 3,8 miljoen euro 
voor een consortium bestaande 
uit het Huygens ING, de Vrije 
Universiteit, het Nationaal 
Archief, het Internationaal 
Instituut voor Sociale 
Geschiedenis en het KNAW 
Humanities Cluster

In de komende jaren versterken wij de samenwerking binnen het HuC. 
We treden meer naar buiten, met bijdragen aan het maatschappelijke 
debat op het gebied van Nederlandse identiteit, taal, cultuur en 
geschiedenis.

Ondanks de coronapandemie werd een groot deel van de voor 2021 
gestelde ambities gerealiseerd. Het Bedrijfsbureau HuC heeft in 
2021 de dienstverlening kunnen optimaliseren, tegen een acceptabel 
kostenniveau. Als kernlid van CLARIAH speelt het HuC een leidende 
rol bij het ontwikkelen van duurzame, grootschalige infrastructuur 
voor onderzoek. De CLaaS-infrastructuur (CLARIAH as a Service) 
werd verder ontwikkeld door de afdeling Digitale infrastructuur, die 
samen met alle CLARIAH-partners de standaard zal bieden voor de 
opbouw van een grootschalige geesteswetenschappelijke digitale 
infrastructuur.

Projecten waar HuC-onderzoekers samen aan werkten, leverden 
mooie resultaten op. In REPUBLIC is een webeditie van alle gedrukte 
resoluties van de Staten Generaal gerealiseerd (1703-1796). Golden 
Agents ontwikkelde samenhangende repositories en tools om de 
Gouden Eeuw te kunnen onderzoeken. Deze projecten hebben mede 
geleid tot het nieuwe GLOBALISE-project, dat zicht richt op het 
ontsluiten van het enorme VOC-archief.

Het DHLab ontwikkelde zich tot een onderzoeksgroep van elf 
personen en sleepte onder andere een prijs van EuropeanaTech 
in de wacht voor het maken van een dataset over problematisch 
taalgebruik in kranten. Binnen het internationale, grootschalige, 
Europese onderzoeksproject Odeuropa (dat wordt getrokken door het 
NL-Lab) was ook het DHLab in 2021 een van de partners die mee-
werkten aan de totstandkoming van de geurwoordengids. Naast het 
geurwoordenboek lanceerden we ook een vragenlijst over geurtaal en 
geurgebruiken voor burgerwetenschappers.

Het interdisciplinaire NL-Lab vierde in 2021 met een online sympo-
sium de officiële en drukbezochte aftrap van de onderzoeksgroep. 
Onderzoeken waarmee onderzoekers van NL-Lab dit jaar in de media 
verschenen, waren onder andere de studies naar smaak en identiteit, 
(het verband tussen) populisme, sociale media en religie en het 
onderzoek naar dier-menstaal, een relatief nieuwe stroming binnen 
de wetenschap.

http://www.huc.knaw.nl
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Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Wetenschapsgeschiedenis, 
Nederlandse geschiedenis en 
literatuur: research & data

Directeur
Dirk van Miert

Website
www.huygens.knaw.nl

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis voert analy-
tisch onderzoek uit op het gebied van de Nederlandse letterkunde, 
geschiedenis 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 
gebruiken daarbij een geavanceerde digitale infrastructuur die we 
met partners uit binnen- en buitenland grotendeels zelf ontwerpen, 
bouwen en beheren. Daarin maken we de bronnen toegankelijk. Met 
onze onderzoeksresultaten (studies, edities en analytische tools) 
dragen we bij aan het continue debat binnen wetenschap, onderwijs 
en samenleving.

Prijzen en subsidies
• NWO Groot voor GLOBALISE 

met Matthias van Rossum, 
Sebastiaan Derks, Lodewijk 
Petram

• Platina Award (Muse Creative 
Award) voor VOC Data 
Experience van Jelle van 
Lottum, Lodewijk Petram

• Open Competitie (NWO) voor 
Visualizing the Unknown van 
Eric Jorink

• Grant van het Neil Ker 
Memorial Fund voor Evina 
Steinova

• Fonds KNAW instituten 
voor OpenHuygens.nl met 
Sebastiaan Derks, Lodewijk 
Petram

• Nieuw lid van de KNAW: Inger 
Leemans 

We voeren de missie uit door het verzamelen, structureren en 
analyseren van bestaande en nieuwe data die betrekking hebben op 
de Nederlandse geschiedenis en cultuur in brede zin. Via projecten 
op het gebied van geschiedenis en literatuur zijn we de drijvende 
kracht achter het bouwen van de landelijke digitale infrastructuur 
voor de geesteswetenschappen. In samenwerking met universiteiten 
en erfgoedinstellingen proberen we gegevens zo veel mogelijk te 
standaardiseren en te koppelen. We ontwikkelen niet alleen digitale 
tools om deze bronnen zelf te bestuderen. We stellen de data en 
instrumenten ook beschikbaar door ze vindbaar, toegankelijk, 
uitwisselbaar en herbruikbaar te maken.

In 2021 presenteerden we een webeditie van alle gedrukte resoluties 
van de Staten-Generaal uit de periode 1703-1796. Voorts publiceer-
den we online de brieven van de vier echtgenotes van Willem van 
Oranje en van Belle van Zuylen. Ook brachten we papieren edities uit 
van de (bijna laatste) delen van de complete werken van Erasmus en 
W.F. Hermans. Daarnaast werd de digitale editie van de manuscripten 
van Anne Frank gepubliceerd in zestig landen waar haar werk in het 
open domein is.

Verder publiceerden we een spraakmakende studie over compu-
tationeel onderzoek naar de kwaliteit van literaire werken. Bij dat 
onderzoek waren veel gewone lezers betrokken. Ook bij andere 
projecten was het publiek betrokken. Een voorbeeld is de VOC Data 
Experience in het Scheepvaartmuseum die een internationale prijs 
won. Verder hielpen vrijwilligers mee met de ontsluiting van de 
brieven van Johan de Witt en Belle van Zuylen.

Het vuistdikke boek Wereldgeschiedenis van Nederland werd 
goed verkocht. Het nieuwe project Visualizing the Unknown werd 
in Museum Boerhaave afgetrapt. Een nieuw perspectief op het 
Nederlandse waterbeheer is te lezen in Consensus en conflict. 

Intern vond een herijking van doelen en methodes zijn beslag in een 
nieuwe indeling van onderzoeksgroepen. Verder nam Dirk van Miert 
als directeur het stokje over van Lex Heerma van Voss.

http://www.huygens.knaw.nl
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Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Verricht onderzoek naar sociaaleco-
nomische geschiedenis en biedt 
toegang tot de rijkste sociaalecono-
misch-historische collectie ter wereld.

Directeur
Leo Lucassen

Website
https://iisg.amsterdam

Het IISG is een instituut dat de wetenschap en de samenleving op 
wereldschaal dient. Op internationaal niveau genereren en bieden 
we betrouwbare informatie en inzichten over de (langetermijn-)
oorsprong, effecten en gevolgen van sociale ongelijkheid. 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 
internationaal 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.

Prijzen en subsidies
• NWO Groot voor GLOBALISE met M. 

van Rossum, L. Petram, S. Derks, L. 
Heerma van Voss

• Stichting Professor van Winter Fonds 
voor het project Colonial Girl Power 
van 

• M. van Rossum, H. Te Velde, U. Bosma
•  Metamorfoze grant SDAP Collection 

voor R. Gillisse
• Posthumus PhD fund voor R. Köster
• FNV-beurs voor Tussen solidariteit en 

fragmentatie van M. van Rossum, R. 
Kösters

• Beurzen van ABN AMRO, ASR, 
InsingerGilissen en Nationale 
Nederlanden voor vooronderzoek naar 
slavernijverleden van K. Hofmeester,  
P. Brandon

• Vidi voor Land Grabbing and Dutch 
Expansion (16th-18th century) van P. 
Brandon

• NWO-beurs voor Clair HD Common 
Language for Accessibility, 
Interoperability, and Reusability in 
Historical Demography door  
R. Stapel, R. Mourits

• NWO-beurs voor FAIR reuse of SPARQL 
queries through open Web sharing 
voor R. Zijdeman

• Premios Internacionales Peironcely 10  
Festival Robert Capa estuvo aquí  
La categoría Patrimonio Obrero

Door de coronaperikelen was 2021 een moeizaam jaar. Met name 
medewerkers van de collectieafdeling en de studiezaal konden 
hun werk niet of maar beperkt uitvoeren. Daardoor liepen vooral 
externe projecten vertraging op en functioneerde de dienstverlening 
niet optimaal. Daar kwam het vertrek van de directeur Collecties, 
nog bij, wier functie inmiddels wordt vervuld door Erik de Ruijter. 
Onderzoekers hadden minder last van de beperkingen, maar ook 
hier deed het gebrek aan echt contact zich voelen. Toch kijken 
we terug op een naar omstandigheden goed en productief jaar. 
Zo werden veel collecties gedigitaliseerd en zijn onderzoekers, 
studenten en geïnteresseerden door publieksdiensten zo goed 
mogelijk geholpen.

Het gemis aan contact kwam ook naar voren tijdens de European 
Social Science History Conference die dit jaar online plaatsvond. 
Toch bleek het een succesvolle editie, met 1381 deelnemers uit 
veertig landen. Voor het bredere publiek organiseerde het instituut 
in juni een online symposium met het thema Open Archief, waarin 
de samenwerking met kunstenaars centraal stond. In augustus 
volgde een bijzonder oral-history-evenement: een reünie van de 37 
kinderen die 71 jaar geleden ter wereld kwamen op het stoomschip 
de Ranchi, onderweg van Indonesië naar Amsterdam. In september 
kon eindelijk de Volkskrant Scriptieprijs 2020 worden uitgereikt 
en in oktober organiseerde het instituut tijdens de Maand van de 
Geschiedenis een festival en vier succesvolle debatavonden over 
het thema werk. In december verscheen Migratie als DNA van 
Amsterdam, geschreven door Jan en Leo Lucassen op verzoek van de 
gemeente.

2021 was een oogstjaar voor de onderzoeksafdeling. In de zomer 
verscheen het magnum opus en veelgeprezen The Story of Work. A 
new History of Humankind van Jan Lucassen. Daarnaast verscheen 
een themanummer van het door het IISG gefaciliteerde open access 
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis over de Dutch 
Neoliberal Turn onder redactie van Rosa Kösters en Matthias van 
Rossum.

https://iisg.amsterdam
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Meertens Instituut

Bestudering en documentatie van 
taal en cultuur in Nederland.

Directeur 
Antal van den Bosch

Website
www.meertens.knaw.nl

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert taal en cultuur 
in Nederland en met Nederland verbonden taal en cultuur in de 
wereld. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in 
de hedendaagse samenleving vormgeven. 
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 hedendaags, 
vergelijkend en internationaal perspectief, wil zo tegelijk bijdragen 
aan het maatschappelijke debat door de rol van taal en cultuur in 
maatschappelijke processen te duiden en te nuanceren.

Prijzen en subsidies
• Taalboekenprijs 2021 voor Alles 

begint met A van Diedrik van der 
Wal.

• SIA SPRONG-project voor 
Verbeelding in Transities van 
Sophie Elpers, Leonie Cornips en 
Antal van den Bosch.

• ConConCor-project voor het DHLab 
met Marieke van Erp

• Beurs van de Community 
Foundation of the Virgin Islands 
voor Virgin Islands Dutch Creole 
van Cefas van Rossem

Het Meertens Instituut is een van de eerste onderzoeksinstituten die 
de gevolgen van corona op het dagelijkse leven heeft onderzocht. Dit 
resulteerde in de publicatie van Viraal Nederland in januari 2021, 
een populariserend boek over de invloed van de eerste coronagolf 
op de taal en cultuur in Nederland. De publicatie kreeg veel aandacht 
vanuit de media en de auteurs hebben gesproken met Koning Willem-
Alexander.

Met financiële steun van de KNAW heeft de afdeling 
Variatielinguïstiek vier tijdelijke postdocs/mid-career-onderzoekers 
aangesteld. Het bestuur van de KNAW heeft Antal van den Bosch 
herbenoemd als directeur van het Meertens Instituut voor een 
tweede termijn. Het instituut stelde in 2021 een midterm update vast 
van het Onderzoeksplan 2018-2023. 

Het negentigjarig jubileum van het Meertens Instituut is afgesloten 
met het populairwetenschappelijke Dialecten-Doeboek. Daarin tonen 
41 onderzoekers welke informatie in de online databases van het 
instituut te vinden is en hoe het publiek zelf onderzoek met deze 
archieven kan doen.

In het door NWO gefinancierde project ISEBEL zijn de sagen uit de 
Nederlandse Volksverhalenbank gekoppeld aan een Duitse en een 
Deense volksverhalenbank.

De Nederlandse Taalunie publiceerde de resultaten van de Staat van 
het Nederlands, een onderzoek dat onder leiding van Frans Hinskens 
door het Meertens Instituut is uitgevoerd.

Het Meertens Panel heeft na een succesvolle herstart meerdere 
vragenlijsten beantwoord, onder meer over het gedachtegoed 
omtrent het slavernijverleden en over geurtaal.

Na een jaar pauze vanwege de pandemie vond de jaarlijkse Louis 
Peter Grijp-lezing in 2021 wel doorgang – online en met livestream 
bij YouTube. Thema: het Eurovision Songfestival (dat eveneens een 
jaar uitgesteld was).

http://www.xxxx.nl
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Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Het KITLV verricht onderzoek
naar Zuidoost-Azië, de
Cariben en de (post)koloniale
geschiedenis van Nederland

Directeur
Diana Suhardiman

Website
www.kitlv.nl

Het KITLV (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 dekolonisatie en de impact van klimaatverandering. Het KITLV 
werkt (inter)nationaal samen met de academische gemeenschap, 
overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties, en bedient 
daarnaast de media en een breder publiek van geïnteresseerden. Het 
KITLV beoogt een internationale hub en magneet te zijn voor zowel 
ervaren als jonge onderzoekers. Het doet dat behalve door onderzoek 
ook door de uitgave van wetenschappelijk toonaangevende tijdschrif-
ten en het fellows-programma.

Prijzen en subsidies
• NWO-beurs voor Islanders 

at the Helm: Co-creating 
Sustainable and Inclusive 
solutions for Social Adaptation 
to Climate Challenges in the 
(Dutch) Caribbean door 
Guadeloupe en Hofman

• Subsidie van de gemeente Den 
Haag voor onderzoek naar 
koloniale slavernijverleden 
door Oostindie en Captain

Ook 2021 stond onverminderd in het teken van de pandemie: ondanks 
alle restricties en beperkingen was veldwerk slechts in beperkte 
mate weer mogelijk. Het fellowship-programma werd voorzichtig 
nieuw leven ingeblazen in de vorm van digitale fellowships, gericht op 
samenwerking op afstand. Verder hebben verschillende onderzoekers 
hebben nieuwe digitale onderzoeksmethoden geïncorporeerd in hun 
onderzoekspraktijk.

De nieuw ingeslagen richting op het terrein van de klimaatcrisis en 
de gevolgen ervan in Zuidoost-Azië en het Caribisch gebied heeft 
het afgelopen jaar verder vorm gekregen. In 2021 werd het officiële 
startschot van twee nieuwe samenwerkingsprojecten gegeven: 
het door de KNAW gefinancierde pilot project Climate Change and 
Governance in Marine Protected Areas in Indonesia and the Caribbean 
en het NWO-project Island(er) at the Helm.

Op het terrein van de (post)koloniale geschiedenis van Nederland was 
2021 het laatste volledige jaar van het gezamenlijke onderzoek van 
KITLV, NIMH en NIOD naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. 
Het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van de stad 
Rotterdam werd volledig afgerond. Een onderzoek naar het verleden 
van de stad Den Haag staat op stapel.

Onder belangstelling van de Indonesische pers werden de eerste 
resultaten gepresenteerd van het door Ward Berenschot geleide 
en door NWO en RISTEK-BRIN gefinancierde onderzoek Palm Oil 
Conflicts and Access to Justice in Indonesia.

Atelier KITLV (samenwerking tussen KITLV en het Amsterdamse 
platform voor kunst en cultuur Framer Framed) organiseerde 
verschillende evenementen. Daaronder was een serie van discussies 
en performances over pluralisme en creolisering in samenwerking 
met het online platform Le Thinnai Kreyol.

In december nam Gert Oostindie afscheid als directeur van het KITLV. 
Diana Suhardiman trad op 1 januari 2022 aan als nieuwe directeur.

http://www.kitlv.nl
http://libraries.leiden.edu/news/kitlv-to-ubl.html
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Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

NIAS is een vrijhaven voor 
een interdisciplinaire groep 
internationale onderzoekers 
die zich wijden aan door 
nieuwsgierigheid gedreven en 
onafhankelijk onderzoek. 

Directeur 
Jan Willem Duyvendak 

Website 
nias.knaw.nl

NIAS is een vrijhaven waar wetenschappers, schrijvers, journalisten 
en kunstenaars hun eigen interesses en nieuwsgierigheid kunnen 
volgen, hun kennis kunnen vergroten én kunnen delen met anderen 
(binnen en buiten NIAS) en zo onderdeel worden van een gemeen-
schap van vrijdenkers. 

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.

Het jaar 2021 was voor NIAS uitzonderlijk vanwege de lockdownsitu-
atie. De doelstellingen van 2021 om NIAS beter te profileren, om een 
diversere groep fellows aan te trekken, en om onze bedrijfsvoering 
verder te verbeteren, bleef intact.

Een aantal medewerkers zocht, mede door de omstandigheden, een 
baan buiten het instituut. De meeste stafleden pasten zich aan aan de 
nieuwe situatie. Daarnaast heeft het instituut enkele nieuwe mede-
werkers aangetrokken die het werk voortvarend hebben opgepakt. 

NIAS heeft het 50-jarige bestaan aangegrepen om oude relaties te 
bestendigen, om nieuwe netwerken aan te boren, om te reflecteren 
op de ontwikkeling van het instituut, om partners en alumni in 
het licht te zetten en om een nieuw onderzoeksveld (Studies of 
Belonging) op de kaart te zetten.

Voorbeelden van jubileumactiviteiten zijn: publicatie van het 
jubileumboek NIAS; 50 years of academic freedom, de publieksuitgave 
Thuis; een bloemlezing over verbondenheid, in samenwerking met het 
Nederlands Letterenfonds en voormalige Writers-in-Residence, en 
een online reünie met alumni.

Daarnaast heeft NIAS voor het eerst een driedaagse conferentie 
georganiseerd. Die conferentie zal vanaf 2021 iedere twee jaar 
plaatsvinden. Tot slot zijn de reguliere evenementen, eveneens 
online, doorgegaan.

https://nias.knaw.nl/
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Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Fundamenteel onderzoek
naar en bijdragen aan de
maatschappelijke discussie
over de belangrijke
bevolkingsvraagstukken

Directeur
Helga de Valk

Website
www.nidi.knaw.nl 

 Het NIDI verricht hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken en informeert beleidsmakers en samenle-
ving over onderzoeksresultaten op het gebied van demografie. Het 
onderzoek wordt geïnspireerd door maatschappelijke vraagstukken 
en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Kenmerkend voor het onder-
zoek 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.

Het NIDI stelt zich ten doel excellent wetenschappelijk onderzoek op 
het brede terrein van de demografie uit te voeren. In 2021 betekende 
dat er nieuwe extern gefinancierde projecten werden verworven en 
gestart. 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 welke 
op vraag van de Tweede Kamer en uitnodiging door het ministerie 
van SZW werd uitgevoerd en afgerond in 2021. De publicatie ontving 
veel belangstelling in de geschreven pers, op tv en radio alsook in de 
sociale media. Verder werd de studie goed ontvangen in beleid en 
politiek en zijn er stappen voor vervolg gevraagd. 

Prijzen en subsidies
• KNAW-GAK-award voor 

Lösbroek
• Gender and Generations 

Program erkend voor de 
Europese roadmap data 
infrastructure (met Gauthier)

• NWO Open competitie voor 
Bijwaard

• GGS-NL ODISSEI met Liefbroer
• KNAW-onderzoeksfonds voor 

Kalmijn
• Drie PhD-projecten in double 

degree met RUG en deels 
MPIDR: Janssen, Kalmijn, De 
Valk

Het NIDI was in 2021 opnieuw succesvol in het verwerven van 
externe onderzoeksprojecten. Hiermee bleef de projectenportefeuille 
op onveranderd hoog niveau. Het Gender and Generations program 
werd toegelaten op de Europese roadmap. Dat is een belangrijke 
mijlpaal in het licht van de rol in data-infrastructures die het NIDI 
inneemt.

De grote projectportefeuille resulteerde erin dat het aantal PhD-
studenten en postdocs gehandhaafd werd. Ook in tijden van de 
coronapandemie wierf het NIDI jonge en senior onderzoekers. Verder 
bleef het NIDI een aantrekkelijke plek voor gastonderzoekers en 
stagiairs. 

In 2021 werd ingezet op het verder verstevigen van de relaties met 
de KNAW en de RUG/UMCG. Dit heeft tot diverse nieuwe initiatieven 
en samenwerking met RUG/UMCG geleid. Binnen het NIDI is 
geïnvesteerd om ook tijdens de pandemie de cohesie en onderlinge 
kruisbestuiving te behouden. Er werd verder een serie korte 
videoportretten gemaakt van jonge onderzoekers, gerelateerd aan 
het jubileumboek.

Tot slot vond in 2021 de SEP-evaluatie van het NIDI plaats. Deze is 
succesvol verlopen. De commissie beoordeelt het onderzoek en de 
outreach als excellent. 

In 2022 staat een verdere uitbouw van de samenwerking met een 
selectie internationale partners op het programma. Daarnaast zullen 
de in 2021 ingezette samenwerkingsverbanden met de RUG/UMCG 
verder worden geconsolideerd. Ook wordt er verder geïnvesteerd in 
early-midcareer-onderzoekers onder andere via inbedding van een 
KNAW-GAK-award winnaar.
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NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Nationaal en internationaal 
toonaangevend in de studie 
van oorlog en massaal geweld 

Directeur
Martijn Eickhoff 

Website
www.niod.nl

Het NIOD is in 1945 opgericht als documentatie- en onderzoeks-
centrum 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 maat-
schappelijke uitwerking op langere termijn. Tegelijk is het instituut 
collectiebeheerder en vervult het een markante publieke functie op 
verschillende domeinen, zoals publieksdiensten en wetenschappelijk 
onderwijs. Het NIOD speelt een sleutelrol in nationale en internatio-
nale digitale infrastructuren. 

Het onderzoek van het NIOD beweegt zich langs twee program-
matisch overkoepelende domeinen: War & Society en Holocaust 
& Genocide Studies. Als onderzoeksinstituut met een belangrijke 
collectiehoudende functie ambieert het NIOD tegelijkertijd een exper-
tisecentrum 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. 

Prijzen en subsidies
• De European Holocaust 

Research Infrastructure 
(EHRI) komt steeds dichter 
bij de ERIC-status, met 
Amsterdam als de hoofdzetel. 
Minister Kajsa Ollongren deed 
op 13 oktober 2021 tijdens het 
Malmö International Forum 
on Holocaust Remembrance 
and Combating Antisemitism 
een financiële toezegging ter 
ondersteuning van dit traject.

• Op 1 september is het 
project History’s Dark Room 
(NIOD ImageLab) van start 
gegaan, toegekend door het 
Onderzoekfonds Instituten van 
de KNAW.

• Succesvolle acquisitie door 
het kernteam Maatschappelijk 
Onderzoek van toonaan-
gevende lokale subsidies, 
waaronder van de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en 
Zwolle

Ondanks het feit dat vele activiteiten als gevolg van corona moesten 
worden afgeblazen, is er in 2021 veel bereikt, zowel wetenschappelijk 
inhoudelijk als met betrekking tot de NIOD-collecties.

Een hoogtepunt was het op 9 april georganiseerde symposium 
Looking Backward, Moving Forward, ter gelegenheid van de twintigste 
verjaardag van het domein Holocaust & Genocidestudies. Tijdens dit 
symposium brachten internationale experts de studie van oorlog, 
genocide en de Holocaust – en de academische en maatschappelijke 
gemeenschappen die daarbij horen – verder samen. 

Voorts heeft het kernteam War & Society in de maanden april-mei-juni 
in samenwerking met het NIAS-KNAW een internationale fellowgroep 
geformeerd. Doel was het voeren van een fundamentele discussie 
over prioriteiten voor de onderzoekagenda op dit vakgebied. Er zijn 
stappen gezet om de ambitie van geavanceerd onderzoek gestalte te 
geven. Er wordt gewerkt aan een nadere uitwerking, onder meer in 
een internationale workshop, eind juni 2022. 

Op 23 september vond de oratie plaats van prof. dr. Ugur Üngör 
aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was tevens de jaarrede 
van het Holocaust- en genocideprogramma van het NIOD. Op 5 
november vond de oratie plaats van dr. Ralf Futselaar aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

Een belangrijke innovatie voor de collecties van het NIOD is de 
ontwikkeling van een digitaal depot waar alle digitale collecties 
(archief, beeld, film, audio, databases en e- books) duurzaam worden 
opgeslagen. Samen met het HuC (Afdeling Digitale Infrastructuur) 
werd een pilot (gefinancierd door de KNAW) opgezet. Op basis 
daarvan is besloten om een structurele samenwerkingsovereenkomst 
te sluiten tussen het NIOD en de HuC-Instituten.
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Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Instituut voor fundamenteel 
en strategisch ecologisch 
onderzoek

Directeur
Geert de Snoo

Website
www.nioo.knaw.nl

Het Nederlands Instituut voor Ecologie verricht internationaal 
toonaangevend ecologisch onderzoek op het gebied van biodiversiteit, 
klimaat en het duurzaam gebruik van land en water. Het NIOO stimu-
leert het ecologisch onderzoek in Nederland en vormt een belangrijke 
verbinding voor de ecologie, zowel tussen kennisinstellingen als tussen 
wetenschap en samenleving

Het NIOO onderzoekt het functioneren van aquatische en terrestri-
sche ecosystemen en hoe deze systemen reageren op natuurlijke 
veranderingen en menselijke invloeden. Met deze kennis draagt 
het NIOO bij aan het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor een 
duurzame toekomst van het leven op aarde: Ecology for life!

Prijzen en subsidies
• NWO-TTW-beurs voor 

VolControl van Paolina Garbeva
• NWO-TTW-beurs voor Climate 

Smart Forestry van Ciska Veen
• H2020-beurs voor GloSoilBio 

met Wim van der Putten
• NWO-TTW-beurs voor DIGS van 

Lisette  Senerpont de Domis
• Beurs van de Norwegian 

Research Council voor Eurasian 
Passer sparrows van Melissah 
Rowe

• Monitoring & modellering 
brandgans en grauwe gans 
(Provincie Fryslân) voor Henk 
van der Jeugd

• Gouden prijspenning (Teylers 
Stichting) voor Emilia Hannula 
en Elly Morriën

• Verkiezing tot lid Academia 
Europaea van Wim van der 
Putten

Het NIOO heeft het afgelopen jaar haar visie en missie aangescherpt. 
Er is gekozen voor drie inhoudelijke en verbindende onderzoeksthe-
ma’s: biodiversiteit, klimaatverandering en het duurzaam gebruik van 
land en water. 

De rol als verbinder van de ecologische discipline kreeg gestalte bij 
de oprichting van de Raad voor de Biologie en de coördinatie van de 
mini-roadmap voor het Green Life Sciences-cluster van de commissie 
Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO.

Het Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research waarin 
NIOO, NIOZ, Naturalis en het Westerdijk Instituut gezamenlijk 
inzetten op het versterken van het domein Biodiversiteit en Ecologie 
heeft zich verder ontwikkeld. In 2021 is BiodiversityXL Live! gestart als 
online presentatieplatform voor onderzoekers vanuit de verschillende 
instituten.

Tevens werd in mei het IJkcentrum voor de Bodem geopend. Deze 
faciliteit is mogelijk gemaakt door het Onder Het Maaiveldproject met 
financiering van de Nationale Postcodeloterij. Het IJkcentrum is een 
samenwerking tussen NIOO en WUR en onderdeel van het Centrum 
voor Bodemecologie (CSE).

In 2021 is Suzanne McGowan (University of Nottingham) gestart als 
hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie. Ook werd een tweede 
lectoraat toegekend op het gebied van klimaatrobuuste landschappen 
en een nieuwe NIOO-fellow benoemd.

http://www.nioo.knaw.nl/
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Spinoza Centre for Neuroimaging

Directeur
Serge Dumoulin

Website
www.spinozacentre.nl

 Het Spinoza Centre for Neuroimaging is een samenwerkingsverband 
van de KNAW, het Nederlands Herseninstituut, de Vrije Universiteit 
Amsterdam en de Amsterdamse Medische Centra (AMC en VUmc). 
Het Spinoza Centre biedt zijn ultragevoelige MRI-scanners aan de 
onderzoekers in de regio Amsterdam aan voor onderzoek naar de 
werking van de hersenen en hersenaandoeningen. 

Het Spinoza Centre herbergt een 3T-scanner 7T-scanner met een 
ultra-high-field. Ultra-high-field MRI visualiseert de hersenen met 
ongekend hoge resolutie, in termen van functie, anatomie en metabo-
lisme in het levende menselijke brein.

Tot de medewerkers van het Spinoza Centre behoren wetenschappers 
met diepgaande inhoudelijke expertise van MRI-gerelateerde 
onderwerpen. Daardoor kunnen we bezoekers goed ondersteunen bij 
hun onderzoek. 

In 2021 hebben de partners overeenstemming bereikt over de 
samenwerking tot en met 31 december 2030. De afspraken zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Tevens is voor deze 
periode een businessplan opgezet. Daarin wordt onder andere de 
overeengekomen personele bezetting van het centrum beschreven. 
Het personeel van het centrum blijft in dienst bij de KNAW, maar valt 
per 2022 organisatorisch onder het Nederlands Herseninstituut. Het 
onderzoek wordt ondergebracht in een aparte onderzoeksgroep, het 
centrum als faciliteit. Beide bij het Nederlands Herseninstituut. Vanuit 
het Nederlands Herseninstituut wordt het centrum ondersteund op 
diverse vlakken (financieel, ICT, HRM, facilitair).

In 2021 is voor 38 onderzoeksprojecten gescand. Dit ging in totaal 
om 633 (betaalde) scanuren. Het soort projecten waarvoor gescand 
wordt, is divers. Het betreft onder andere EU-ERC-projecten, NWO-
projecten, projecten betaald via andere subsidiegevers en eerste-
geldstroom-onderzoeken. De gevonden kennis vormt een belangrijk 
fundament voor tal van wetenschappelijke publicaties.

De coronapandemie heeft ook in 2021 een negatieve weerslag op de 
scanproductie gehad. Vooral het feit dat tenminste anderhalve meter 
afstand moest worden gehouden is hier debet aan geweest.

In 2021 is gewerkt aan een CE-markering van de 7T-scanner. Het 
uitgangspunt is dat deze CE-markering in 2022 wordt verkregen. 
Daardoor wordt de 7T-scanner geschikt voor klinisch gebruik. 
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Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

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

Het Westerdijk 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.

De wereldvermaarde biobank met levende schimmels, gisten en 
bacteriën 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 mycologi-
sche cursussen en symposia.

Prijzen en subsidies
• NWO-beurs voor From Sea to 

Society
• Subsidie van Triple E voor 

Fibre2Fibre
• Vijf Westerdijk onderzoekers 

staan in de 2021 Highly Cited 
Researchers van de Web 
of Science Group, Clarivate 
Analytics: Crous, Boekhout, 
Houbraken, Groenewald, 
Samson.

• Directeur Pedro Crous werd 
gevraagd om lid te worden van 
de scientific advisory board 
van de Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen und 
Zellkulturen.

Het Westerdijk Instituut heeft met partners BiodiversityXL opge-
richt. Het doel is om in samenwerking de integrale kennis over de 
Nederlandse biodiversiteit aanzienlijk te vergroten in alle milieus. 
BiodiversityXL vormt de kern voor nauwe samenwerking met de 
universiteiten en kennisinstellingen van Nederland. Het initiatief 
bouwt ook voort op de recente investeringen van NWO voor de bouw 
van een wereldwijd unieke infrastructuur om alle meercellige soorten 
binnen Nederland in kaart te brengen.

Het Westerdijk Instituut is partner geworden in het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, een breed samenwerkingsverband om biodi-
versiteitsherstel in Nederland te realiseren. In dit kader is er gestart 
met het opzetten van een biodiversiteitshelpdesk, om vragen van het 
publiek op het gebied van biodiversiteit te beantwoorden.

Belangrijke doelen van het Westerdijk Instituut zijn het genereren van 
whole genome DNA sequences van belangrijke schimmels en gisten 
voor landbouw, industrie en de medische sector, de toepassing van 
nieuwe kennis in industrie, en ontwikkeling van nieuwe producten. De 
verdere versterking van de afdeling bioinformatica in samenwerking 
met andere kennisinstellingen moet leiden tot nieuwe inzichten in 
voedselveiligheid, de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie, en 
de toepassing van schimmels op het gebied van biotechnologie.

Met het ESCMID Collaborative Center dragen we bij aan de training 
van en samenwerkingen met internationale gastonderzoekers in de 
medische mycologie.

Medewerkers van het Westerdijk instituut zijn sinds 2010 betrokken 
bij de oprichting van de Microbial Resources Research Infrastructure 
(MIRRI). In 2021 werd aan MIRRI de Landmark status toegekend 
op de nieuwe European Strategy Forum on Research Infrastructure 
Roadmap (ESFRI). Dit was een voorwaarde om MIRRI’s aanvraag 
(tweede stap) om een European Research Infrastructure Consortium 
te worden te laten slagen. De aanvraag hiervoor werd in 2021 
ingediend.

http://www.wi.knaw.nl
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5. bedrijfsvoering

5.1 Personeel en Organisatie

5.1.1 Personeelsbeleid

Corona en Nationaal Programma Onderwijs
Sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 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, onder voorzitterschap van 
de algemeen directeur. De gevolgen van de coronapandemie waren net als in 2020 
ook in 2021 aanzienlijk en zullen ook de komende jaren nog impact hebben op het 
onderzoek binnen de KNAW-instituten. Veel onderzoekers hebben grote vertra-
gingen opgelopen door het sluiten van de locaties, zoals laboratoria, bibliotheken, 
archieven, het niet kunnen reizen, het verzorgen van thuisonderwijs en de opvang 
van kinderen.

De pandemie heeft vanzelfsprekend veel invloed gehad op onze medewerkers 
en hun werkzaamheden. De KNAW is daarom ruimhartig omgesprongen met het 
toekennen van faciliteiten om thuis goed te kunnen werken. Daarnaast is er ook 
aandacht voor het geestelijk welzijn van medewerkers. Zij kunnen terecht bij de 
leidinggevende, bedrijfsarts of vertrouwenspersonen. Leidinggevenden spelen een 
belangrijke rol bij het signaleren van eventuele problemen binnen afdelingen en 
groepen, bij het gemotiveerd houden van de medewerkers en bij het handhaven van 
maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Om vertragingen in onderzoeksprojecten op te vangen, is door onderzoekers samen 
met hun leidinggevende gekeken naar mogelijkheden om de onderzoeksopzet aan 
te passen of de planning zo te wijzigen dat de impact geminimaliseerd kon worden. 
Dit was echter in veel gevallen niet mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kwa-
liteit van het onderzoek. Naar aanleiding van de toekenning vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs is besloten om ruimhartig om te gaan met verlengingen en 
zoveel mogelijk onderzoekers in de gelegenheid te stellen om hun onderzoek af te 
kunnen ronden. Een groot deel hiervan kan gefinancierd worden vanuit dit steun-
programma en daar waar de middelen uit het steunprogramma tekortschieten, 
zullen de KNAW-instituten ook uit eigen middelen de verlenging van het onderzoek 
financieren.

Steunprogramma voor onderzoekers
De KNAW heeft in 2021 een toekenning uit het NPO-steunprogramma ontvangen 
van € 1.364.000. In 2022 zal nog eenzelfde bedrag worden ontvangen. In totaal 
heeft de KNAW dus € 2.728.000 ter beschikking om onderzoekers met een tijdelijk 
contract, van wie het onderzoek vertraging heeft opgelopen veroorzaakt door de 
coronapandemie, in staat te stellen om hun onderzoek af te ronden. Dit alles in het 
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belang van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de 
kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. 

Om te komen tot een eerlijke verdeling is een beleidsdocument opgesteld met 
daarin een kader voor de verdeling en de criteria om in aanmerking te komen 
voor toekenning van de gelden. De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd. 
Om zoveel mogelijk onderzoekers in staat te stellen om aanspraak te maken op de 
gelden uit het steunprogramma, heeft de KNAW ervoor gekozen om vooralsnog 
alleen de directe loonkosten te financieren. Alle indirecte kosten komen daarmee 
voor rekening van de eigen KNAW-organisatie. 

Inmiddels hebben 52 medewerkers van de KNAW een verlenging toegekend 
gekregen uit dit steunprogramma. De verwachting is dat dit aantal de komende 
jaren nog verder zal oplopen tot circa 187 medewerkers en dat de beschikbare 
gelden uit het steunprogramma volledig zullen worden besteed.

Steunprogramma uit eigen KNAW-middelen voor onderzoekers
Naast de onderzoekers die een verlenging kregen uit het NPO-steunprogramma zijn 
er inmiddels ook 16 medewerkers die een verlenging toegekend hebben gekregen 
uit eigen financiële middelen van de KNAW. De verwachting is dat dit aantal de 
komende jaren nog verder zal oplopen tot ongeveer 85 medewerkers.

 
Baanzekerheid
Als volger van de Cao Nederlandse Universiteiten moet de KNAW zich inzetten voor 
het wegnemen van baanonzekerheden en ervaren werkdruk. Dit door zo mogelijk 
te kiezen voor vaste banen en door bestaande tijdelijke contracten om te zetten 
in vaste banen. Dit betekent dat met name ondersteunend en beheerspersoneel 
bij goed functioneren sneller in aanmerking komt voor een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Deze afspraken zijn KNAW-breed geïmplementeerd.

Werken op afstand
In 2021 is een Beleidskader voor het werken op afstand geïmplementeerd. 
Uitgangspunt is dat medewerkers hun werk uitvoeren op een plaats waar dat op dat 
moment het meest effectief is. Werken op afstand vereist aanpassingen van mede-
werkers en leidinggevenden. Zo zal er meer worden gestuurd op het te behalen 

Financiering met
NPO-gelden aantal kosten aantal kosten aantal kosten aantal kosten

Realisatie 2021 35 408.000€        17 251.000€        0 -€                 52 659.000€        

Prognose 2022 60 851.000€        31,5 623.000€        4 53.000€          96 1.527.000€     

Prognose 2023 25 282.000€        4 86.000€          0 -€                 29 368.000€        

Prognose 2024 8 110.000€        3 61.000€          0 -€                 11 171.000€        

Prognose totaal 128 1.651.000€     56 1.021.000€     4 53.000€          187 2.725.000€     

Beschikbare NPO-gelden 2.728.000€     

Promovendi Postdocs Overige 
wetenschappers

Totaal aantal 
wetenschappers

verlengingen verlengingen verlengingen verlengingen

Financiering met
eigen middelen aantal kosten aantal kosten aantal kosten aantal kosten

Realisatie 2020 5 61.000€          5 82.000€          0 -€                 10 143.000€        

Realisatie 2021 2 20.000€          0 -€                 4 55.000€          6 75.000€          

Totaal 7 81.000€          5 82.000€          4 55.000€          16 218.000€        

Promovendi Postdocs Overige 
wetenschappers

Totaal aantal 
wetenschappers

verlengingen verlengingen verlengingen verlengingen
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resultaat. Daarvoor zijn heldere afspraken tussen leidinggevende en werknemer en 
onderling vertrouwen belangrijke voorwaarden. Werken op afstand is geen recht of 
plicht. Dit beleid wordt per instituut afhankelijk van de aard van de werkzaamhe-
den nader ingevuld.

Vergoedingen en regelingen
In 2021 is een nieuwe vergoeding voor de kosten van internet en een thuiswerk-
vergoeding ingevoerd. Daarnaast is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
wezenlijk verhoogd en marktconform gemaakt. Met instemming van het Lokaal 
Overleg of de Ondernemingsraad, zijn de volgende (gewijzigde) arbeidsvoorwaar-
delijke regelingen tot stand gekomen:
•  Regeling herplaatsingsbeleid binnen de KNAW
• Leidraad reorganisaties binnen de KNAW
• Beleidskader werken op afstand
• Reiskostenregeling woon-werkverkeer (toevoeging van thuiswerkvergoeding)
• AVG-proof gemaakte Klokkenluidersregeling
• Procedure benoeming instituutsdirecteuren

Daarnaast is besloten tot de aanvaarding van het eigen risicodragerschap Ziektewet 
en de uitbesteding van de begeleiding. Ook geven we een andere invulling van de 
van werk-naar-werk begeleiding (einde tijdelijk dienstverband).

Erkennen en waarderen
De Commissie Erkennen en waarderen van de KNAW-instituten heeft in december 
2021 een eindrapport opgeleverd. Dit rapport is samengesteld op basis van onder 
andere een survey, gesprekken in themagroepen en gesprekken met de OR. In het 
rapport worden twee uitgangspunten gevolgd. Het eerste uitgangspunt is denken 
vanuit de strategie van elk instituut. Wát je erkent en waardeert als kwalitatief goed 
werk hangt immers af van het doel en missie van het instituut. Het tweede uitgangs-
punt is breder erkennen en waarderen. Dat is alleen mogelijk door goed leiding 
te geven, door te erkennen dat moderne wetenschap teamwork is, en door ruimte 
te bieden aan differentiatie in loopbanen en ontplooiing van medewerkers. In het 
rapport staan adviezen geformuleerd die de KNAW, met behulp van een nieuwe 
projectorganisatie, de komende twee jaar zal gaan implementeren.

Ontwikkeling medewerkers
In 2021 hebben 152 medewerkers deelgenomen aan incompanytrainingen van 
het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling. Dit is meer dan vorig jaar, ondanks 
corona. 126 medewerkers hebben zich voor een individuele activiteit opgegeven, 
waarvan 57 voor coachingtrajecten. Tot slot hebben 11 deelnemers in 2021 de 
leergang persoonlijk leiderschap voor academici afgerond. Daarnaast zijn er drie 
(digitale) evenementen georganiseerd: de Inspiratiedag, de Vitaliteitsweek en de 
Grant Week (samen met het KTO).

Benoemingen instituutsdirecteuren
• Prof. dr. L.A.C.J. Lucassen is per 1 januari 2021 voor vijf jaar benoemd als 

directeur IISG.
• Dr. D.K.W. van Miert is per 1 oktober 2021 voor vijf jaar benoemd als directeur 

Huygens ING.
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• Prof. dr. M. Eickhoff is per 1 september 2021 voor vijf jaar benoemd als directeur 
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

5.1.2 Welzijn medewerkers

Sociale veiligheid
In 2021 is een hulpmatrix opgesteld die op het intranet kan worden geraadpleegd. 
De hulpmatrix maakt inzichtelijk welke voorzieningen er zijn voor hulp of een 
luisterend oor op het moment dat een medewerker problemen ervaart in de 
werk- of privésfeer. Een van deze voorzieningen is de externe klachtencommissie 
waar meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen worden gedaan. Deze 
commissie is vanaf dit jaar ondergebracht bij bureau Berenschot. Ook zijn de 
interne vertrouwenscontactpersonen getraind. Tot slot heeft de KNAW volgend 
uit een andere cao-afspraak in samenspraak met het Lokaal Overleg besloten om 
gedurende twee jaar als pilot een eigen ombudsfunctie in het leven te roepen.

Veilig en gezond werken
De KNAW heeft op basis van de adviezen vanuit de overheid, maatregelen genomen 
om veilig en gezond te kunnen werken, op het werk en thuis. Op het werk zijn 
onder andere looproutes uitgezet, hygiënemaatregelen genomen en afspraken 
gemaakt over de maximale bezetting. Om thuis te kunnen werken zijn waar nodig 
faciliteiten (laptop, headset etc.) beschikbaar gesteld. Daarnaast is er op verschil-
lende manieren aandacht besteed aan de mentale gezondheid van de medewerkers. 
Medewerkers konden, ook preventief, terecht bij diverse deskundigen zoals 
bedrijfsmaatschappelijk werk voor hulp en advies. Er zijn in 2021 geen bedrijfson-
gevallen gemeld aan de inspectie SZW.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in vergelijking met vorig jaar licht gestegen (0,21 %). Het lijkt 
voor de hand liggend dat corona hier een rol bij heeft gespeeld. 
Verzuimduur %
Kort (0-7 dagen)
Middellang (8-42 dagen)
Lang (43+ dagen)

0,47
0,44
2,27

Totaal 3,17

Aantal
Meldingsfrequentie 0,65

5.1.3 Kerncijfers personeel
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.
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Functiecategorieën (in fte)6

Instituut OBP OWP WP FAO Eindtotaal
Bureau
DANS
Hubrecht Instituut
Humanities Cluster7

Huygens ING
IISG
Meertens Instituut
KITLV
Nederlands Herseninstituut
NIAS
NIDI
NIOD
NIOO
Spinoza Centre
Westerdijk Instituut

100,1
8,4

36,6
39,2

5,9
3,9
4,4
1,2

23,4
6,5
5,3

13,2
19,1

1,0
4,8

2,6
32,2
60,3
25,5
13,7
39,0

4,5
4,4

40,3
0,0
1,4

25,6
39,4

2,2
20,0

0,0
6,4

159,8
9,6

33,9
17,8
17,4
14,2
90,1

0,0
40,2
34,8
77,9

2,4
24,6

18,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

121,4
47,1

256,7
74,3
53,5
60,7
26,4
19,8

153,9
6,5

46,9
73,5

136,4
5,7

49,4
Totaal 273,0 311,2 529,4 18,7 1132,2

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

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

5.2 Huisvesting en facilitaire zaken

De afdeling Vastgoed werkt op basis van een meerjarig onderhoudsplan met als 
speerpunten het duurzaam maken van het vastgoed van de KNAW. Het meerjarig 
onderhoudsprogramma is in 2021 geactualiseerd en er zijn accountgesprekken 
gevoerd met de instituten en jaarplannen opgesteld. De onderhoudscontracten zijn 
overgezet naar een nieuw contractbeheersysteem.

Naast het dagelijks- en grootonderhoud zijn de volgende projecten opgestart en/of 
afgerond in 2021:
• Hubrecht Instituut/Westerdijk Instituut: Het project voor de gezamenlijke 

onderzoekfaciliteit van het Hubrecht Instituut en het Prinses Maxima Centrum 
is gestart en de eerste fase van de renovatie en sloopwerkzaamheden voor de 
nieuwbouw zijn afgerond. 

• Nederlands Instituut voor Ecologie: De bouwkundige aanpassingen aan de 
gevels van het hoofdgebouw zijn afgerond. Ook de warmtecollectoren zijn 
vervangen. 

• Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen: In het Trippenhuis is 
er gestart met het schilderwerk van stijlkamers, kantoren, en de Rembrandtzaal 
en de Johan Huizingazaal. De Jonge Akademie is gehuisvest in de voormalige 
Lorentzkamer. En de voormalige slaapkamer van Louys Trip (kamer 0.33) is 
omgedoopt tot Lorentzkamer om daarmee de herinnering aan deze bijzondere 

6 De totalen in deze tabel verschillen van die in de tabel in paragraaf 4.5 omdat in deze 
tabel ook het Bureau en NIAS zijn opgenomen.
7  Dit betreft de gegevens van de gedeelde activiteiten van de drie instituten van het 
Humanities Cluster: het bedrijfsbureau, de afdeling Digitale infrastructuur, het NL-Lab en het 
DHLab.
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wetenschapper en voormalig voorzitter van de Akademie levend te houden.
• Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: In het kader van de veiligheid 

zijn de goederenliften en de personenliften vervangen. In het kader van de 
brandveiligheid zijn de deuren, puien en het glas vervangen van de vluchtwegen. 
Het instituut voldoet daarmee aan de huidige eisen van de brandveiligheid. 
Naar aanleiding van de milieu-inspectie zijn er enkele luchtbehandelingskasten 
vervangen en is een deel van de oude verlichting vervangen voor duurzame led-
verlichting. Voor het instituut is een onderzoek uitgevoerd hoe energiezuinig het 
gebouw is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van het gebouw en de installaties 
voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en verlichting. 
Het instituut heeft een Label A+.

• Voormalige locatie NIOO: Aan de voormalige locatie van het NIOO aan de 
Boterhoeksestraat in Heteren is het asbest gesaneerd en in juli 2021 is er een 
koopovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar.

5.3 Communicatie en informatievoorziening

Communicatieadvies en contentteam
De trend om op voor de KNAW nieuwe manieren in gesprek te gaan met stakeholders 
en doelgroepen zet door: meer en meer worden infographics en andere visuals, 
filmpjes ingezet bij adviestrajecten en publieksvragen met hun antwoord zijn terug te 
vinden op de KNAW-site. Ook in 2021 wist de pers de KNAW goed te vinden. Dit jaar 
waren opvallende en belangrijke thema’s in de woordvoering intimidatie van onder-
zoekers en vertrouwen in de wetenschap. Voor public affairs is voor, tijdens en na de 
verkiezingen samen opgetrokken met de andere leden van de Kenniscoalitie.

Voor de interne organisatie ondersteunde de afdeling onder meer P&O bij de 
realisatie van een systeem voor de werving en selectie voor nieuwe medewerkers. 
Verder werd in 2021 de samenwerking met de communicatiecollega’s van 
KNAW-instituten geïntensiveerd langs de lijnen van zichtbaarheid, relevantie en 
(gedeelde) infrastructuur. Naast het reguliere werk zorgde het contentteam onder 
meer voor inrichting en migratie van de nieuwe websites van De Jonge Akademie 
en de Akademie van Kunsten. Samen met de afdeling Informatiemanagement & ICT 
werd er gewerkt aan digitoegankelijkheid en met de afdeling Juridische Zaken aan 
privacy. De complete vervanging van alle systemen zal in 2022 worden afgerond 
met de vernieuwing van de KNAW-website en het KNAW-brede intranet. Het 
communicatieteam stelde mede de eisen en wensen op voor de vernieuwing van 
het intranet en van knaw.nl, waarvoor ook de voorbereiding voor migratie werd 
opgestart.

Congresbureau
Ook in 2021 werden vanwege corona met name online of hybride bijeenkomsten 
georganiseerd. Van eind augustus tot eind november was het Trippenhuis geopend 
voor externe partijen. 
Feiten en cijfers bijeenkomsten:
• 84 volledig online bijeenkomsten
• 20 live bijeenkomsten in het Trippenhuis
• 29 hybridebijeenkomsten
• 67 geplande bijeenkomsten die zijn geannuleerd of verplaatst
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Het Congresbureau heeft in 2021 in totaal 25 bijeenkomsten georganiseerd voor 
externen. Er zijn 85 aanvragen binnengekomen voor de jaren 2021, 2022 en 2023. 
Daarvan zijn er 40 om diverse redenen niet doorgegaan.

Documentaire Informatievoorziening
Bij de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) is grote voortgang 
geboekt op het gebied van digitalisering en modernisering. Dit is onder andere 
terug te zien in de start van de uitrol van M-Files als digitaal archief en vernieuwde 
opslagstructuur. Tot slot heeft verdere ontwikkeling op het gebied van gegevensbe-
scherming en privacy plaatsgevonden, met het opstellen van een privacyjaarplan en 
de geïmplementeerde stroomlijning van het proces rondom AVG-verzoeken.

5.4 Informatiemanagement & ICT

In 2021 heeft de KNAW een Responsible Disclosure Policy gepubliceerd. Dit beleid 
heeft aanleiding gegeven tot circa tien responsible-disclosure-meldingen per 
maand. De ernst van de gemelde kwetsbaarheden varieert sterk, maar verreweg de 
meeste meldingen leidden wel tot een aanpassing op webapplicaties of de toegang 
daartoe. Het afgelopen jaar zijn er 248 unieke meldingen bij het response team 
binnen gekomen.

In 2021 is zowel gestart met de aansluiting op het Nationaal Detectie Netwerk als 
op de SIEM-dienstverlening van SURFsoc. 

Om de informatiebeveiligingsorganisatie te versterken is een externe Chief 
Information Security Officer aangetrokken als kwartiermaker. Ook is een technisch 
informatiebeveiliger aangesteld. Het Computer Security Incident Response Team is 
verder uitgebreid. De krappe arbeidsmarkt voor technisch onderlegde informatie-
beveiligingsspecialisten maakt het de KNAW moeilijk de benodigde extra mensen te 
werven.

Bij de SURF-audit-selfassesment kwam de volwassenheid op een score van 2,2 
(vergelijkbaar met de 2,3 die in 2019 werd gescoord). Het ambitieniveau is vastge-
steld op een score van 3. Belangrijkste aandachtspunten zijn: bedrijfscontinuïteit, 
identitymanagement en risk- en security management.

5.5 Juridische zaken

Het jaar 2021 kenmerkte zich door een veelheid aan juridische vragen op allerlei 
terreinen. Privacyvragen zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere 
werkzaamheden. In 2021 hebben we de implicaties van de Wet open overheid in 
kaart gebracht. Ook bereiden we de organisatie op deze wetswijziging voor. Na een 
afname in 2020, zijn er in 2021 weer meer (zienswijze)verzoeken op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur ingediend bij de KNAW, tien in totaal. Verder is de 
samenwerkingsovereenkomst aangaande het Spinozacentrum en de herstructure-
ring van de samenwerking met het UMC Utrecht en de Stichting Hubrecht Organoid 
Technology afgehandeld. Daarnaast is de KNAW/Huygens ING in 2021 gedaagd 
door het Anne Frank Fonds. In deze procedure heeft Juridische zaken een onder-
steunende functie en een schakelfunctie vervuld tussen de advocaten en de directie 
en het instituut anderzijds. Verder heeft Juridische zaken geadviseerd en bemiddeld 
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in een aantal kwesties ten aanzien van aanspraken op (vermeende) inbreuken op 
auteursrechten ten aanzien van het gebruik van foto’s op de website van de KNAW 
en of haar instituten. 

5.6 Risicomanagementplan

De KNAW kent een jaarlijkse rapportagecyclus in het kader van risicobewust wer-
ken. Ieder jaar wordt een risicomanagementplan opgesteld over de belangrijkste 
mogelijke gebeurtenissen die het realiseren van de KNAW-doelstellingen in gevaar 
kunnen brengen. Het opstellen en monitoren van het risicomanagementplan maken 
deel uit van de planning- en controlcyclus. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s 
samengevat die zijn geïdentificeerd in het KNAW-brede risicomanagementplan.

KNAW-doelstelling Risico voor KNAW-doelstelling (gevolgen in 
termen van tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, 
reputatie)

Reputatierisico’s
1. Hoeder en duider van de wetenschap Blijken van afnemend of gebrek aan vertrouwen in 

de wetenschap door politiek en publiek.
2. Gezaghebbend wetenschappelijk genoot-

schap
Schending wetenschappelijke integriteit door een 
KNAW-lid.

3. Kwalitatief hoogwaardige en gezaghebbende 
onderzoeksinstituten

Beoordelingsscore SEP evaluatiecommissie niet op 
alle criteria ‘excellent’.
Stakeholders spreken zich uit tegen nationale 
meerwaarde portfolio instituten.
Schending wetenschappelijke integriteit door een 
onderzoeker van een KNAW-instituut.

Personele risico’s
4. Veilige werkomgeving Aanhoudende coronapandemie met effecten op 

sociale welzijn, gezondheid en functioneren van 
medewerkers.

5. Persoonlijke veiligheid medewerkers Fysieke veiligheidsincidenten (laboratoria, 
persoonlijke bedreigingen van onderzoekers, 
proefdieractivisme) of sociaal-emotionele 
veiligheidsincidenten (ongewenst gedrag).

Compliance-risico’s
6. Goede informatiebeveiliging ICT-incidenten (cyber-criminaliteit, ransomware, 

phishing, et cetera) met risico’s voor de continuï-
teit voor bedrijfsvoering en onderzoek. 

7. Voldoen aan externe wet- en regelgeving Gerechtelijke procedure/boete door niet voldoen 
aan wet- en regelgeving.

Financiële risico’s
Duurzame bedrijfsvoering Stijgende bedrijfsvoeringlasten door inefficiënte 

bedrijfsvoering en hogere energieprijzen.

Voldoende basisbekostiging Bezuinigingen vanuit rijksoverheid op de lump-
sumbekostiging (waaronder het inhouden van 
loon- en prijsbijstelling).

Voldoende externe financiering Minder werving projecten door afname beschik-
baarheid externe financieringsbronnen als gevolg 
van financiële effecten corona.



67jaarverslag 2021

5.7 Integrale veiligheid en crisisbeheer

Ook het afgelopen jaar was de coronapandemie van grote invloed op de organi-
satie. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn een KNAW-breed crisisteam en 
decentrale crisisteams (op het niveau van één of meer instituten) ingesteld. Hierin 
werden afspraken gemaakt over de vertaling van de coronamaatregelen naar de 
KNAW-organisatie. Daarnaast waren de ontwikkelingen en maatregelen rond de 
coronapandemie een vast agendapunt in het zeswekelijkse overleg bedrijfsvoering 
waaraan de algemeen directeur, de directeuren/hoofden bedrijfsvoering van de 
KNAW-instituten en de afdelingshoofden bedrijfsvoering van het KNAW-bureau 
deelnamen.

Op het gebied van integrale veiligheid is een aanpak vastgesteld. De uitvoering met 
onder andere het aanstellen van een functionaris integrale veiligheid zal in 2022 
zijn beslag krijgen.
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6.  financiën

6.1 Exploitatieresultaat 2021

De KNAW heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een publiek exploitatiesaldo 
van € 3.875.000. Het gerealiseerde exploitatieresultaat was daarmee aanzienlijk 
positiever dan begroot. Dit komt onder meer door de hoger dan begrote OCW-
bijdrage ter dekking van de gestegen lonen en prijzen (effect € 2.034.000). Het 
exploitatieresultaat uit private activiteiten is per saldo uitgekomen op € 3.816.000 
dankzij gunstige beleggingsresultaten van de effectenportefeuille van de KNAW. 
Door het positieve exploitatieresultaat is het zowel het publiek als privaat eigen 
vermogen8 toegenomen.

Exploitatiecijfers bedragen x € 1.000

2016
realisatie

2017
realisatie

2018
realisatie

2019
realisatie

2020
realisatie

2021
realisatie

2021
begroting

2021
verschil

Baten uit bedrijfsvoering
Lasten uit bedrijfsvoering
Saldo financiële baten en lasten

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

158.988
154.582

-531

152.204
153.720

-525

6.784
861

-6
Resultaat publiek 3.422 3.467 3.452 -5.158 1.323 3.875 -2.041 5.916

Baten bestemmingsfondsen
Lasten bestemmingsfondsen

2.044
725

1.825
1.922

446
2.776

4.885
1.081

2.349
1.613

5.255
1.439

1.155
1.356

4.100
83

Resultaat privaat 1.319 -97 -2.330 3.804 736 3.816 -201 4.018

Exploitatieresultaat 4.741 3.370 1.122 -1.354 2.059 7.691 -2.242 9.933

Toelichting op het publieke exploitatieresultaat
Het gerealiseerde publieke exploitatieresultaat9 2021 is € 5.916.000 positiever 
uitgekomen dan begroot. Dat komt met name door de volgende positieve effecten:
• Hoger dan begrote OCW-bijdrage ter dekking van de gestegen lonen en prijzen 

(€ 2.034.000).
• Over vrijwel de gehele linie positiever dan begrote resultaten bij de instituten 

(€ 3.547.000), met name bij het Humanities Cluster (€ 860.000), het NIOO 
(€ 587.000) en het Nederlands Herseninstituut (€ 552.000). Bij DANS 
(€ 440.000), het NIDI (€ 401.000) en het Rathenau Instituut (€ 357.000) is ook 
sprake van positieve afwijkingen ten opzichte van begroting.

• Er is sprake van een vrijval van de in het vorig boekjaar opgenomen kostenpost 
met betrekking tot coronavertraging (€ 625.000). Door de toekenning van de 
NPO-gelden in 2021 is de grondslag voor deze kostenpost komen te vervallen.

• Een eenmalige gunstig uitvallende afrekening bij de China Desk (€ 398.000) en 

8  Met publiek eigen vermogen wordt gedoeld op het geheel van algemene reserve en 
bestemmingsreserves, dus exclusief de private fondsen.
9  Met publiek exploitatieresultaat wordt gedoeld op het exploitatieresultaat 
uit bedrijfsvoering. Dit is het resultaat exclusief de baten en lasten van de private 
bestemmingsfondsen en private bestemmingsreserves.



69jaarverslag 2021

onderbesteding bij de afdeling Forum, Advies en Onderzoek (€ 243.000) door 
met name vertraagde uitgaven bij de Akademiecolloquia.

• Onderschrijdingen binnen KNAW-centraal. Dit betreft vooral lager dan begrote 
afschrijvings-, onderhouds- en advieslasten vastgoed (€ 1.014.000). 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 enkele negatieve effecten geweest:
• Resultaten Westerdijk Instituut en NIOD zijn negatiever uitgekomen dan begroot 

(respectievelijk € 322.000 en € 136.000). Bij Westerdijk komt dit met name 
door hoger dan begrote personele lasten en achterblijvende overige opbreng-
sten uit determinaties en promoties. En bij NIOD blijft het resultaat achter door 
hogere personele lasten onder meer door uitloop van projecten.

• Dotatie aan de personele voorzieningen van per saldo € 862.000, met name voor 
transitievergoedingen (€ 422.000) en voor langdurig zieken (€ 407.000).

Om het publieke resultaat goed te kunnen duiden, is dit resultaat in de onder-
staande tabel genormaliseerd, dat wil zeggen gecorrigeerd voor incidentele en 
bijzondere posten.

Genormaliseerd publiek exploitatieresultaat bedragen x € 1.000

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Gepubliceerd exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 3.875 1.323
Incidentele posten:
• Eenmalige afrekening China Desk -398
• Netto correcties personele voorzieningen -894
• Incidentele opbrengsten vastgoed -150
• Netto coronavertraging instituten -625 290
• In-/uitloop projecten Vernieuwing Geesteswetenschappen/Onderzoeksfonds 626

Genormaliseerd exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 2.852 1.195

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 € 5.255.000. De lasten 
van de private bestemmingsfondsen bedragen € 1.439.000, waarvan € 1.166.000 
is besteed aan doelstellingen. Ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen 
(exclusief gelddeel) is het rendement in 2021 uitgekomen op 14,7% positief (2020: 
7,0%).
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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
2016

realisatie
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

realisatie
2020

realisatie
2021

realisatie
2021

doelstelling
2021

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

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%

47,8%
1,44

2,4%

> 40%
> 1,0

-3%/3%

0,8%
0,11

1,5%
2016

realisatie
2017

realisatie
2018

realisatie
2019

realisatie
2020

realisatie
2021

realisatie
2021

begroting
2021

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

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

129.923
40.035
94.241

123.336
32.902
90.144

6.587
7.133
4.097

De solvabiliteit, ofwel het aandeel van het publiek eigen vermogen ten opzichte 
van het balanstotaal, is in 2021 toegenomen van 47% (eind 2020) naar 47,8% 
(eind 2021). Dit komt door de stijging van het publiek eigen vermogen, terwijl het 
balanstotaal vrij constant is gebleven. 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 1,34 in 
2020 naar 1,44 in 2021. De KNAW-doelstelling voor de current ratio is 1,0 of hoger. 
De stijging valt met name te verklaren vanuit sterk gestegen liquiditeiten  
(+ € 2.628.000) zoals verder beschreven in de volgende paragraaf.

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 2021 uitgekomen op 2,4% en bevindt zich 
binnen de bandbreedte van de KNAW-doelstelling.
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6.3 Balans per 31 december 2021

Balans per 31 december 2021 bedragen x € 1.000

31-12-2021 31-12-2020
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

112.808
39.501

119.951
35.720

Totaal vaste activa 152.309 155.671

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

757
24.493
94.241

493
22.189
91.613

Totaal vlottende activa 119.491 114.295

Totaal activa 271.800 269.966

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

169.958
7.415

11.718
82.709

162.267
6.552

15.644
85.503

Totaal passiva 271.800 269.966

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa nemen per saldo met € 7.143.000 af. In totaal heeft de 
KNAW € 8.947.000 in 2021 geïnvesteerd. Daarvan betreft circa € 5.419.000 inven-
taris en apparatuur bij diverse instituten. Het geïnvesteerde bedrag blijft achter 
bij de investeringsbegroting van € 12.399.000 voor 2021. De afschrijvingen over 
2021 bedragen in totaal € 15.744.000, waardoor per saldo de materiële vaste activa 
dalen. In de afschrijvingen is een incidentele waardevermindering opgenomen 
van het pand van het Spinoza Centre van € 3.500.000 vanwege een lagere taxatie-
waarde.

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. De waarde van de financiële vaste activa is 
toegenomen met € 3.781.000 dankzij gunstige beleggingsresultaten in 2021. 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, con-
tractprojecten) zijn in 2021 met € 2.304.000 gestegen. Dat komt voor een groot 
deel door de stijging van de door de KNAW voorgefinancierde projecten, met name 
van NWO-projecten met betrekking tot het Humanities Cluster en het Hubrecht 
Instituut.
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Liquide middelen
Als gevolg van een positieve kasstroom uit operationele activiteiten en achterblij-
vende uitgaven aan investeringen zijn de liquide middelen van de KNAW in 2021 
toegenomen met € 2.628.000.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen neemt toe met € 7.691.000. Dit wordt veroorzaakt door het 
positieve exploitatieresultaat over 2021.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2020 met € 863.000 gestegen. Dat wordt 
vooral bepaald door netto dotaties in de voorzieningen voor transitievergoedingen 
en voor langdurig zieken.

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn in 2021 gedaald met € 3.926.000. Dat heeft betrekking 
op de aflossingen bij de overeenkomsten met het AMC en UMCU. Inclusief het 
kortlopende deel van de langlopende schulden is er voor € 682.000 afgelost op 
de langlopende financieringsovereenkomst met het UMC Utrecht en er is voor 
€ 3.500.000 afgelost op de financial leaseovereenkomst met het AMC voor het pand 
van het Spinoza Centre.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva (onder andere contractprojecten, 
crediteuren en overlopende passiva) zijn in 2021 afgenomen met € 2.794.000. Dit 
komt door een daling van vooruit ontvangen financiering voor contractprojecten 
(€ 5.192.000), enerzijds binnen de EU-projecten en anderzijds binnen de centrale 
projecten met betrekking tot China, Indonesië en Wetenschapscommunicatie. 
Deze daling wordt gedempt door onder meer een gestegen crediteurenpositie 
(€ 1.164.000). De crediteurensaldi dalen bij de meeste instituten, maar dit wordt 
ruimschoots gecompenseerd door de met € 3.918.000 gestegen crediteurenpositie 
bij Spinoza Centre door ontvangen AMC-facturen.

6.4 Continuïteitsparagraaf

In de vergadering van 14 december 2021 heeft het bestuur van de KNAW de 
begroting over 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 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 14 december 2021. 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 2021.

Meerjarenoverzicht exploitatie uit bedrijfsvoering (publiek)
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2021 van de exploitatie uit bedrijfs-
voering opgenomen. De meerjarencijfers 2022-2026 zijn gebaseerd op de gegevens 
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uit de vastgestelde begroting over 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026.

Exploitatie bedragen x € 1.000

2021
realisatie

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

2026
begroting

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

95.536
7.550

42.738
13.166

95.306
6.951

42.700
8.080

93.618
6.991

42.981
8.169

93.618
7.014

42.913
8.168

93.297
7.024

42.364
8.230

93.298
7.017

42.781
8.257

Totaal baten 158.990 153.037 151.760 151.714 150.916 151.351
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Toekenningen aan derden

102.997
15.774
10.798
20.628

4.386

100.774
11.736
12.444
25.750

3.810

99.292
12.706
12.404
24.477

3.520

99.033
12.250
12.490
24.769

3.330

98.034
11.767
12.504
24.819

3.143

98.071
11.147
12.576
25.103

2.948
Totaal lasten 154.583 154.515 152.398 151.873 150.268 149.847

Saldo baten en lasten 4.407 -1.478 -638 -159 649 1.506

Saldo financiële baten en lasten -531 -511 -511 -511 -511 -511

Exploitatieresultaat uit  
bedrijfsvoering 3.876 -1.989 -1.148 -670 137 994

Bestemming van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

4.452
-576

-1.059
-931

209
-1.358

444
-1.114

1.312
-1.173

2.192
-1.196

3.876 -1.989 -1.149 -670 138 995

Het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering in de begroting 2022 bedraagt 
€ 1.989.000 negatief. Dit resultaat is € 5.865.000 lager ten opzichte van de realisa-
tie 2021. Het lagere resultaat in 2022 komt vooral door een stijging van materiële 
lasten, waarbij de verwachting is dat er een inhaalslag gemaakt zal worden in 
verhouding tot eerdere coronalockdowns. Daarnaast zijn er hogere structurele 
ICT-lasten vanwege cyberveiligheid.

In 2022 wordt een tekort verwacht, deels gedekt vanuit de bestemmingsreserves. 
Daarna lopen de verwachte exploitatieresultaten geleidelijk op en ontstaat er enige 
ruimte voor beleidsontwikkeling.

De Rijksbijdrage OCW is in de begroting 2022 vrijwel gelijk in vergelijking met de 
realisatie 2021. Na 2022 ligt de begrote rijksbijdrage op een lager niveau. Dat heeft 
te maken met de afloop van de tijdelijke NPO-gelden.

De overige bijdragen en subsidies zijn in de begroting 2021 iets lager ten opzichte 
van realisatie 2021. Daarna hebben deze een constant niveau, evenals de baten 
werk in opdracht van derden.
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De overige baten zijn in de begroting 2022 per saldo € 5.085.000 lager ten opzichte 
van de realisatie 2021. Dit komt voor een groot deel door enkele incidentele 
positieve effecten in de realisatie 2021. Het gaat dan met name om de eenmalig 
hogere bijdragen van de partners van de KNAW bij het Spinoza Centre vanwege de 
afwaardering van het pand(€ 3.136.000). Daarnaast is er in 2021 binnen KNAW-
centraal een eenmalige opbrengst gerealiseerd vanwege de afrekening van de China 
Desk (€ 398.000). En tot slot heeft het Hubrecht in 2021 een eenmalige opbrengst 
geboekt van (€ 854.000) door de verkoop van een STRIP-1 testrobot voor SARS-
CoV-2.

De personele lasten liggen in de begroting 2022 € 2.223.000 lager ten opzichte van 
de realisatie 2021. Dit heeft vooral betrekking op de overschrijding van de realisatie 
2021 ten opzichte van de begroting 2021 (€ 4.482.000), onder meer door hogere 
externe inhuur (€ 1.593.000) en dotaties aan personele voorzieningen (€ 826.000).

In de begrotingscijfers voor 2022 is rekening gehouden met een loonkostenstijging 
van 1,5%.
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 afschrijvingslasten zijn in de begroting 2022 € 4.038.000 lager ten opzichte 
van de realisatie 2021. Dit komt met name doordat de realisatie in 2021 circa 
€ 3.100.000 hoger is uitgekomen ten opzichte van begroting 2021. Dat wordt vooral 
bepaald door de eenmalige afwaardering bij het Spinoza Centre (€ 3.500.000). De 
afschrijvingslasten lopen met name in 2023-2024 iets op door verwachte investe-
ringen in de huisvesting van het Nederlands Herseninstituut.

De huisvestingslasten zijn in de begroting 2022 € 1.646.000 hoger ten opzichte van 
de realisatie 2021. Dit komt doordat de realisatie 2021 met eenzelfde bedrag de 
begroting 2021 onderschrijdt, onder meer door achterblijvende kosten als gevolg 
van corona-lockdowns. Voor de begrotingsperiode hebben de huisvestingslasten 
naar verwachting een stabiel meerjarig verloop.

De overige materiële lasten liggen in de begroting 2022 € 5.122.000 hoger 
ten opzichte van de realisatie 2021. Dit komt doordat de realisatie 2021 met 
€ 5.315.000 de begroting 2021 onderschrijdt. Reden hiervoor is onder meer over 
vrijwel de hele linie achterblijvende materiële lasten bij de instituten als gevolg van 
corona-lockdowns. 

De toekenningen aan derden dalen in de begroting 2022 per saldo € 576.000 
ten opzichte van de realisatie 2021, waarna de post over de begrotingsperiode 
geleidelijk afloopt. Dit heeft met name betrekking op de aflopende bestedingen met 
betrekking tot het Indonesiëprogramma bij KNAW-centraal.

De dekking van het verwachte negatieve exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van 
€ 1.989.000 in de begroting 2022 vindt voor ongeveer de helft plaats door onttrek-
kingen uit bestemmingsreserves.
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Meerjarenoverzicht kengetallen
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2020-2021 van de belangrijkste ken-
getallen en sturingsindicatoren opgenomen. De signaleringswaarden zijn gebaseerd 
op de interne KNAW-doelstellingen. De meerjarencijfers 2022-2026 zijn gebaseerd 
op de gegevens uit de vastgestelde begroting over 2022 en de meerjarenbegroting 
2023-2026.
 
Kengetal/sturingsindicator (standen per 31 december)

2020
realisatie

2021
realisatie

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

2026
begroting

doelstelling
KNAW

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

47,0%
1,34

0,9%

47,8%
1,44

2,4%

48,9%
1,42

-1,3%

47,9%
1,30

-0,8%

48,3%
1,32

-0,4%

48,7%
1,33

0,1%

49,7%
1,39

0,7%

> 40%
> 1,0

-3%/3%

De solvabiliteit, ofwel het aandeel van het publiek eigen vermogen ten opzichte 
van het balanstotaal, loopt met name in de latere begrotingsjaren iets op door het 
vanaf 2024 afnemende investeringsniveau. De solvabiliteit geeft aan in welke mate 
de KNAW aan haar verplichtingen op langere termijn kan voldoen en voldoet bij 
waarden van boven de signaleringswaarde van 40% aan de KNAW-doelstelling.

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 naar 
verwachting tot 2025 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). In de periode tussen 2021 en 2026 ligt het kengetal binnen de bandbreedte, 
tussen de 1,3% negatief en 2,4% positief.

Meerjarenoverzicht balans
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2021 van de balans opgenomen. De 
meerjarencijfers 2022-2026 zijn gebaseerd op de gegevens uit de vastgestelde 
begroting over 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026. 

Balans bedragen x € 1.000

31-12-2021
realisatie

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

2026
begroting

 Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

112.808
39.501

116.900
37.607

120.788
37.607

119.226
37.607

118.359
37.607

116.080
37.607

Totaal vaste activa 152.309 154.507 158.395 156.833 155.966 153.687
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

757
24.493
94.241

581
29.042
82.843

591
29.171
81.993

591
29.151
79.878

591
29.141
79.146

591
29.141
78.509

Totaal vlottende activa 119.491 112.466 111.756 109.621 108.878 108.242
Totaal activa 271.800 266.972 270.151 266.454 264.844 261.928
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek

108.554
21.369

106.019
21.034

106.229
19.676

106.673
18.562

107.985
17.389

110.177
16.192

Publiek eigen vermogen
Privaat eigen vermogen

129.923
40.035

127.053
37.607

125.906
37.607

125.235
37.607

125.373
37.607

126.369
37.607

Totaal eigen vermogen 169.958 164.660 163.513 162.842 162.980 163.976
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

7.415
11.718
82.709

6.477
9.800

86.035

6.413
9.200

91.025

6.434
8.600

88.577

6.384
8.000

87.481

6.426
7.400

84.126
Totaal passiva 271.800 266.972 270.151 266.454 264.844 261.928
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Activa
De materiële vaste activa lopen na 2021 op in 2023 en 2024 doordat er huisves-
tingsinvesteringen geraamd zijn bij met name het Nederlands Herseninstituut. Het 
investeringsprogramma voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Investeringsprogramma bedragen x € 1.000

2021
realisatie

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

2026
begroting

Huisvestingsinvesteringen
Overige investeringen
Desinvesteringen

3.528
5.419

5.373
6.758

13.791
2.872

1.932
2.552

2.346
2.626

2.509
1.985

Totaal (des)investeringen 8.947 12.131 16.663 4.484 4.972 4.494

De huisvestingsinvesteringen bedragen in de periode 2022-2026 € 25.951.000. 
Het grootste gedeelte hiervan betreft renovatie/verbouwing bij het Nederlands 
Herseninstituut en de bijdrage aan een dierproeffaciliteit bij het Hubrecht Instituut.

De overige investeringen komen naar verwachting van 2022-2026 uit op 
€ 16.793.000 en betreffen met name investeringen in onderzoeksapparatuur bij de 
levenswetenschappelijke instituten.

De omvang van de financiële vaste activa blijft over de jaren 2022-2026 gelijk, 
omdat de uitgaven aan de doelbestedingen in meerjarig perspectief gelijk moeten 
zijn aan de opbrengsten van de beleggingen.
De waarde van de voorraden blijft de komende jaren naar verwachting rond de 
€ 600.000.
De stijging van de vorderingen en overlopende activa in 2022 heeft vooral betrekking 
op de contractprojecten.

De relatief grote daling in liquide middelen in de begroting 2022 ten opzichte 
van de realisatie 2021 heeft voor een groot deel betrekking op het Nederlands 
Herseninstituut (afname van € 3.687.000) en het Hubrecht Instituut (afname van 
€ 3.261.000) vanwege omvangrijke geplande investeringsuitgaven. De komende 
jaren dalen de liquide middelen naar € 78.509.000 eind 2026. Dit komt met name 
door de geplande investeringen voor onder meer huisvesting bij het Nederlands 
Herseninstituut in 2023.

Passiva
Als gevolg van de begrote exploitatietekorten tussen 2022-2024 neemt het totale 
publiek eigen vermogen (de algemene reserve plus de bestemmingsreserves) 
aanvankelijk geleidelijk af om daarna tussen 2025-2026 weer te stijgen naar 
€ 126.369.000. Daarbij dalen de bestemmingsreserves en neemt de algemene 
reserve toe.

De post voorzieningen bestaat onder meer uit reorganisatievoorzieningen en 
voorzieningen voor ambtsjubilea, wachtgelden en WIA-eigenrisicodragerschap. 
De voorzieningen zijn in 2021 met € 863.000 gestegen ten opzichte van 2020. Dat 
komt, zoals benoemd in paragraaf 6.3, door netto dotaties in de voorzieningen 
transitievergoedingen en langdurig zieken. Naar verwachting zal de post voorzie-
ningen de komende jaren rond de € 6.500.000 liggen.
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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 2021 naar begroting 2022 betreft een grote 
aflossing van € 3.500.000 op de financiële lease met het AMC in het kader van het 
Spinoza Centre.

Specificatie fte’s
In onderstaande tabellen zijn de realisatiecijfers 2020 en 2021 van het aantal 
arbeidsplaatsen (fte’s) opgenomen. De meerjarencijfers 2022-2026 zijn gebaseerd 
op de gegevens uit de vastgestelde begroting over 2022 en de meerjarenbegroting 
2023-2026.

Stand aantal fte's ultimo boekjaar
2020

realisatie
2021

realisatie
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting
2024

begroting
2025

begroting
2026

begroting

Wetenschappelijk personeel
Ondersteunend wetenschappelijk personeel
Ondersteunend beheerspersoneel
Personeel Forum, Advies en Onderzoek

563
326
280

22

567
316
281

19

584
311
283

24

556
314
291

23

559
306
288

23

561
300
285

23

556
296
285

23

562
292
284

23
Totaal fte's 1.191 1.182 1.201 1.184 1.176 1.170 1.160 1.162

• onbepaalde tijd
• onbepaalde tijd met voorwaarden
• bepaalde tijd

619
45

527

610
54

518

624
43

534

625
47

512

618
43

515

615
41

514

610
39

511

608
38

516
Totaal fte's 1.191 1.182 1.201 1.184 1.176 1.170 1.160 1.162

Na 2022 loopt het totale aantal fte’s verder af in vergelijking met het in 2021 
gerealiseerde niveau. Dit is voor een groot deel te verklaren vanuit de daling van het 
aantal fte’s bij het Humanities Cluster (begrote afname van 18 fte tussen 2022-
2026) in verband met niet opgevulde vacatures door pensioneringen.

Van het aantal fte’s in de KNAW-organisatie in 2022 van 1.184 heeft voor 52% 
betrekking op de levenswetenschappelijke instituten, voor 38% op de geestes- en 
sociaalwetenschappelijke instituten en voor 10% op de centrale organisatie van de 
KNAW.
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bijlage a. juridische en 
bestuursstructuur

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 (volgens het regle-
ment van de KNAW en hierna te noemen: het bestuur) en een algemene vergadering 
die bestaat uit de leden van het Genootschap van de KNAW. De leden van de KNAW 
kiezen uit hun midden de leden van het bestuur.

Het bestuur is, onder andere, belast met het uitoefenen van de wettelijke taken 
en bevoegdheden en stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. 
Het bestuur telt zeven leden, onder wie een president, twee vicepresidenten 
en vier leden die qualitate qua voorzitter zijn van een van de domeinen van het 
Genootschap. Een van de vicepresidenten is tevens foreign representative. Een van 
de vicepresidenten vervult tevens de rol van Algemeen secretaris in het bestuur. 

De auditcommissie bestaat uit vier KNAW-leden en een extern lid. De auditcommis-
sie beoordeelt de jaarrekening en overige financiële gegevens. Het bestuur stelt het 
jaarverslag vast nadat de auditcommissie conform het KNAW-reglement verslag 
heeft uitgebracht en het bestuur verantwoording heeft afgelegd tijdens de algemene 
vergadering in mei.

Het Genootschap is verdeeld in vier domeinen, die elk een eigen bestuur hebben. 
Deze domeinen adviseren het bestuur over de forum- en adviesagenda en onder-
houden contacten met de leden uit het eigen domein.

De KNAW heeft een algemeen directeur belast met de dagelijkse leiding van de 
KNAW-organisatie en een ondersteunende bureauorganisatie.

Aan het hoofd van een KNAW-instituut staat een instituutsdirecteur. Het bestuur en 
de algemeen directeur overleggen twee keer per jaar met elk van de instituutsdirec-
teuren 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.

De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn ook onderdeel van de KNAW. 
De Jonge Akademie is een platform van vijftig jonge wetenschappers die interna-
tionaal tot de top van hun vakgebied behoren. Zij organiseert activiteiten op het 
gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. 
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 
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tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en 
kunst te bevorderen. Beide academies hebben een eigen bestuur dat verantwoor-
ding aflegt aan het bestuur van de KNAW.

De medezeggenschapsstructuur binnen de KNAW is georganiseerd met een organi-
satiebrede ondernemingsraad (OR) en per instituut en bureau een onderdeelcom-
missie (OC). In het Lokaal Overleg heeft de algemeen directeur overleg met drie 
vakbonden, te weten FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV en AOb-FNV. Per vakbond 
schuiven maximaal twee bij de KNAW-werkzame kaderleden aan, bijgestaan door 
een vakbondsbestuurder. Tussen OR en Lokaal Overleg is een convenant opgesteld 
ter afstemming van de onderwerpen.

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)
• European Code of Conduct for Research Integrity (revised edition 2019)
• 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)
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bijlage b. organigram

KNAW
Genootschap

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

Akademie
van Kunsten

1808 2005 2014

 INSTITUTEN

Data Archiving and Networked Services (DANS)

Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Huygens ING

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)

Meertens Instituut

Nederlands Herseninstituut

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and 
Social Sciences (NIAS)

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

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* 

Spinoza Centre for Neuroimaging*

* Het Rathenau Instituut heeft een eigen bestuur, benoemd door de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het Spinoza Centre is een samenwerkingsverband tussen 
Amsterdamse partners.
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bijlage c. 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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bijlage d. 
nevenwerkzaamheden 
bestuur en algemeen 

directeur

De bestuursleden hebben een aanstelling als hoogleraar bij een universiteit. Zij zijn 
daarnaast gekozen uit en door de algemene vergadering als president, vicepresi-
dent, algemeen secretaris of bestuurslid q.q. domeinvoorzitter van de KNAW. De 
algemeen directeur heeft een aanstelling bij de KNAW.

Hieronder worden de nevenwerkzaamheden in 2021 volgens de Cao Nederlandse 
Universiteiten vermeld van de bestuursleden en van de algemeen directeur (in 
alfabetische volgorde). Ook worden de nevenwerkzaamheden genoemd die 
bestuursleden en algemeen directeur qualitate qua uit hoofde van hun functie bij de 
KNAW uitvoeren.

Marileen Dogterom (vicepresident en foreign representative), 
hoogleraar bionanoscience, Technische Universiteit Delft

Nevenwerkzaamheden
• Cavendish Laboratory, University of Cambridge. Member scientific advisory 

committee
• Cooperative Research Center nanoGUNE. Member scientific advisory committee 

(bezoldigd)
• Göttingen Graduate School for Neurosciences and Molecular Biosciences. 

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

committee
• Novo Nordisk Foundation. Member Committee for Natural and Technical 

Sciences (bezoldigd)

Nevenwerkzaamheden (qualitate qua)
• InterAcademy Partnership Policy. Member board
• Global Science Forum (OECD). Member Netherlands delegation
• European Science Advisors Forum. Representative of The Netherlands
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Ivo Giesen (vicepresident en algemeen secretaris vanaf 1-9-
2021), hoogleraar privaatrecht en hoofd van het departement 
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nevenwerkzaamheden
• Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Raadsheer-plaatsvervanger
• T.M.C. Asser Instituut. Lid van de raad van toezicht
• Stichting Ars Aequi. voorzitter van het stichtingsbestuur
• Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling ingesteld door het Verbond van 

Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland. Voorzitter (vanaf 1-12-
2021)

Marc Groenhuijsen (vicepresident en algemeen secretaris tot 1-9-
2021), hoogleraar straf(proces)recht en victimologie, Tilburg 
University

Nevenwerkzaamheden
• Gerechtshof te Arnhem. Raadsheer-plaatsvervanger
• South Asian Society of Criminology and Victimology. Member international 

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

Martin van Hees (bestuurslid en q.q. voorzitter domein GW), 
hoogleraar ethiek tot 1-2-2021, vanaf 1-2-2021 hoogleraar ethiek 
en politieke filosofie, Vrije Universiteit en sinds 1-3-2021 dean van 
Amsterdam University College

Nevenwerkzaamheden
• TeldersStichting. Lid curatorium

Nevenwerkzaamheden (qualitate qua)
• ALLEA. Member working group Science & Ethics

Wilma de Koning-Martens (algemeen directeur vanaf 1-7-2021)

Nevenwerkzaamheden
• Isala Ziekenhuis. Lid raad van toezicht/lid auditcommissie (bezoldigd)
• Ons Middelbaar Onderwijs. Lid raad van toezicht/voorzitter auditcommissie 

(bezoldigd)

Nevenwerkzaamheden (qualitate qua)
• Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board). Lid
• Neth-ER. Lid bestuur
• Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam. Voorzitter stuurgroep
• Stichting Christiaan Huygensprijs. Lid college van advies
• SURF. Lid ledenraad
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Sjaak Neefjes (bestuurslid en q.q. voorzitter van domein MMBG), 
hoogleraar celbiologie, Leiden Universitair Medisch Centrum

Nevenwerkzaamheden
• Campagneteam Huntington. Member scientific council
• Institute 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. Aandeelhouder
• NIHM BV. Aandeelhouder
• Stichting ‘De Drie Lichten’. Secretaris bestuur
• Sanquin. Ombudsman

Ineke Sluiter (president), hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, 
Universiteit Leiden

Nevenwerkzaamheden
• Paleis op de Dam. Lid paleiscommissie
• Prins Bernard Cultuurfonds. Lid adviescommissie beurzen
• Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Lid raad van toezicht

Nevenwerkzaamheden (qualitate qua)
• Stichting Avond van Wetenschap & Maatschappij. Lid bestuur en voorzitter jury 

Huibregtsenprijs
• Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) van de Universiteit Utrecht. Lid 

Maatschappelijke Adviesraad

Ton van der Steen (bestuurslid en q.q. voorzitter domein NTW), 
hoogleraar biomedische technologie van het hart aan het Erasmus MC 
(en verbonden aan Technische Universiteit Delft)

Nevenwerkzaamheden
• Chinese Academy of Sciences. Honorary visiting professor
• Innovative Medical Devices Initiative. Vicevoorzitter
• Kaminari Medical. Mede-oprichter en strateeg
• Medical Delta. Lid wetenschappelijke raad.

Nevenwerkzaamheden (qualitate qua)
• KIA Sleuteltechnologieën. Lid themateam
• Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Lid algemeen bestuur

Linda Steg (bestuurslid en q.q. voorzitter domein GMRW tot 1-11-
2021), hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Nevenwerkzaamheden
• Climate Outreach Research UK. Member academic advisory board
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Lid commissie van toezicht
• Nationaal Programma Groningen. Lid algemeen bestuur
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Mieke Zaanen (algemeen directeur tot 1-7-2021)

Nevenwerkzaamheden
• InScience – Dutch International Science Film festival. Lid adviesraad
• Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Lid panel instellingstoets kwali-

teitszorg alsmede lid panel kwaliteitsafspraken

Nevenwerkzaamheden (qualitate qua)
• Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board). Lid
• Neth-ER. Lid bestuur
• Science Center NEMO / Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. Lid 

raad van toezicht
• Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam. Voorzitter raad van toezicht
• Stichting Christiaan Huygensprijs. Lid college van advies
• SURF. Lid ledenraad
• Spui 25. Lid partnerraad
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bijlage e. financiële 
toekenningen uit fondsen 

en stimuleringsprogramma’s

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

• De Evert Willem Beth Stichting voor moderne logica en wijsbegeerte van exacte 
wetenschappen verstrekte de E.W. Beth grant 2021/2022 aan Master of Logic 
studenten Noel Arteche Echeverria en Ekaterina Parshina. Marit de Jong ontving 
een financiële bijdrage in de kosten van een studieverblijf filosofie bij de St 
Andrews University in het Verenigd Koninkrijk.

• De E.W. Beth Dissertation Prize in Logic, Language and Information 2021 is 
toegekend aan Ilaria Canavotto, ILLC, Universiteit van Amsterdam voor Where 
Responsibility Takes You en Martin Lück, Universität Hannover voor Team Logic 
Axioms, Expressiveness, Complexity. De E.W. Beth Stichting is een zelfstandige 
stichting, waarvoor de KNAW vermogensbeheer en organisatorische ondersteu-
ning verzorgt.

• KNAW Early Career Partnerships: Tien jonge onderzoekers uit verschillende 
vakgebieden ontvingen elk € 10.000 uit het programma KNAW Early Career 
Partnerships, gefinancierd uit het Akademiefonds, om een interdisciplinaire 
bijeenkomst te organiseren om onconventionele innovatieve ideeën of metho-
den voor fundamenteel onderzoek te verkennen:

 − Eddie Brummelman, Universiteit van Amsterdam. Bijeenkomst: Now is the 
time to address inequality in education: An interdisciplinary partnership

 − Sarah Cramsey, Universiteit Leiden. Bijeenkomst: Families in transit: Child-
bearing, child-rearing and inheritance during displacement

 − Lorena De Vita, Universiteit Utrecht. Bijeenkomst: Wassenaar 1952: 
Re-inventing reparations

 − Riccardo Macchioro, Radboud Universiteit. Bijeenkomst: On the way to the 
future of digital manuscript studies

 − Katerina Manevska, Radboud Universiteit. Bijeenkomst: Changing minds: 
Developing an integrated perspective on how and when people change their 
mind

 − Dimitri van den Meerssche, Universiteit van Amsterdam. Bijeenkomst: 
Winter Academy on legal method, methodology and critique in a digital era

 − Fabiola Müller, Universiteit van Amsterdam. Bijeenkomst: Developing a 
research agenda for post-COVID fatigue

 − Janna Loes Pouwels, Universiteit van Amsterdam. Bijeenkomst: Bridging 
social sciences and AI to develop a novel content-based media effects para-
digm

 − Pooyan Tamimi Arab, Universiteit Utrecht. Bijeenkomst: Big data and the 
study of religion: How new methods reveal global secular and religious 
dynamics
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 − Liesbeth van Vliet, Universiteit Leiden. Bijeenkomst: What (not) to say: 
Unravelling the (un)questionable ideal of open information provision in 
advanced cancer

• Het KNAW Fonds Ecologie honoreerde twintig beursaanvragen door jonge 
onderzoekers met een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of onder-
zoeksinstituut. Zij kunnen hiermee ecologisch veldwerk in binnen- en buiten-
land doen of een buitenlands werkbezoek afleggen.

• KNAW Fonds Medische Wetenschappen: Elf jonge onderzoekers op het terrein 
van de neurologie, radiologie en farmacie kunnen met een KNAW Van Leersum 
beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoek/werkbezoek. 
26 jonge onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante 
vakgebieden kunnen met een KNAW Ter Meulen beurs naar het buitenland voor 
een wetenschappelijk onderzoeksproject/werkbezoek.

• In 2021 zijn er geen beurzen toegekend uit het Van Walree Fonds. De KNAW 
beraadt zich op een andere doelbestemming van het fonds.

• Stichting J. Gonda Fonds: Vier aanvragen voor een Gonda Fellowship aan het 
International Institute for Asian Studies in Leiden werden gehonoreerd. Met 
een subsidie uit het Gonda Fonds verscheen een open-access-titel bij Brill: The 
Skandapurāṇa Volume V, Adhyāyas 96 – 112. The Varāha Cycle and the Andhaka 
Cycle Continued, Peter Bisschop en Yuko Yukochi, Groningen Oriental Studies, 
Supplement, Volume 6. De Stichting Gonda Fonds is een zelfstandige stichting, 
waarvoor de KNAW vermogensbeheer en organisatorische ondersteuning 
verzorgt.

• Van ʼt Hoff Fonds: Als gevolg van de coronasituatie kon de Van ’t Hoff Award 
Lecture in 2021 geen doorgang vinden. Het Van ʼt Hoff Fonds verleende een 
financiële bijdrage voor het organiseren van het jaarlijkse PAC-symposium voor 
Nederlandse masterstudenten scheikunde. Daarnaast werd steun verleend 
aan de uitgave van de biografie van J.H. van ʼt Hoff Een gedreven buitenstaander 
door Rob van den Berg, op basis van zijn promotieonderzoek (Amsterdam, 
Prometheus, 2021).
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bijlage f. overzicht 
internationale relaties

Europa
Op het gebied van science for policy en policy for science werkt de KNAW samen met 
andere Europese academies als lid van diverse koepelorganisaties:
• All European Academies (ALLEA)
• European Academies Science Advisory Council (EASAC)
• Federation of European Academies of Medicine (FEAM)

Deze organisaties brengen met regelmaat adviesrapporten en statements uit. Ze 
zijn gezamenlijk ook actief binnen Scientific Advice for Policy by European Academies 
(SAPEA) dat in het kader van het Europese Scientific Advice Mechanism (SAM) 
direct advies geeft aan de Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) van de Europese 
Commissie.

Na gezamenlijke inspanningen in 2021 is vanaf 2022 ook De Jonge Akademie via 
de nieuw opgerichte Young Academies Science Advice Structure (YASAS) met SAPEA 
verbonden.

De KNAW is tevens lid van de Vereniging Netherlands House of Education and 
Research (Neth-ER), die fungeert als vooruitgeschoven post van het kennisveld in 
Brussel.

In Europa maakt de KNAW verder deel uit van het European Science Advisors 
Forum (ESAF). Binnen dit orgaan wisselen leden kennis uit over de verschillende 
wetenschappelijke adviesmechanismen in Europese landen met als doel ze te 
verbeteren. De KNAW trekt hierin samen op met de Wetenschappelijke Raad voor et 
Regeringsbeleid (WRR).
Mondiaal

De KNAW is actief in drie mondiale organisaties:
• International Science Council (ISC): een niet-gouvernementele, wereldwijde 

organisatie van meer dan tweehonderd nationale en regionale wetenschap-
pelijke organisaties, academies en onderzoeksraden. ISC is nauw verbonden 
met de Verenigde Naties en het VN-onderdeel voor onderwijs, wetenschap en 
cultuur, UNESCO.

• InterAcademy Partnership (IAP): een wereldwijde denktank van zo’n honderd-
veertig nationale, regionale en mondiale academies.

• Global Science Forum (GSF): onderdeel van het Committee for Science and 
Technology Policy (CSTP) van de OESO, de multilaterale Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De KNAW maakt op verzoek van 
het ministerie van OCW deel uit van de Nederlandse delegatie en werkt samen 
met het ministerie aan het coördineren van de jaarlijkse bijeenkomsten van het 
GSF en de voordracht van kandidaten voor werkgroepen.





91jaarverslag 2021

jaarrekening



92 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

7. jaarrekening

7. jaarrekening 92
7.1 Geconsolideerde jaarrekening 93
7.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 93
7.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021 94
7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021 95
7.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 96
7.6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021 105
7.7 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2021 115
7.8 Gebeurtenissen na balansdatum 120
7.9 Enkelvoudige jaarrekening 121
7.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 121
7.11 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021 122
7.12 Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten 123

8. overige gegevens 132
8.1 Bestemming exploitatiesaldo 132
8.2 Controleverklaring 132

bijlagen bij de jaarrekening
1. Specificatie private bestemmingsfondsen  146
2. Specificatie projecten met specifieke OCW-subsidies 148
3. Specificatie projecten met subsidies van de Europese Unie 149
4. Specificatie projecten met subsidies van NWO 152
5. Specificatie overige projecten 157



93jaarverslag 2021  – jaarrekening

7.1 Geconsolideerde jaarrekening

7.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(in duizenden euro’s)

De balans is na resultaatbestemming opgesteld.
1 Activa 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa 112.808 119.951
1.2 Financiële vaste activa 39.501 35.720

Totaal vaste activa 152.309 155.671

Vlottende activa
1.3 Voorraden 757 493
1.4 Vorderingen en overlopende activa 24.493 22.189
1.5 Liquide middelen 94.241 91.613

Totaal vlottende activa 119.491 114.295

Totaal activa 271.800 269.966

2 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen 169.958 162.267
2.2 Voorzieningen 7.415 6.552
2.3 Langlopende schulden 11.718 15.644
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 82.709 85.503

Totaal passiva 271.800 269.966

 



94 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

7.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021

(in duizenden euro’s)

2021
Begroting 

2021 2020
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 95.535 91.757 94.494
3.2 Overige bijdragen en subsidies 7.550 7.276 8.517
3.3 Baten werk in opdracht van derden 42.738 44.043 37.194
3.4 Overige baten 18.421 10.282 10.638

   
3 Totaal baten 164.244 153.358 150.843

4 Lasten
4.1 Personele lasten 102.997 98.515 99.111
4.2 Afschrijvingslasten 15.774 12.656 12.476
4.3 Huisvestingslasten 10.798 12.472 10.808
4.4 Overige materiële lasten 26.453 31.432 25.658

   
4 Totaal lasten 156.022 155.075 148.053

   
Saldo baten en lasten 8.222 -1.717 2.790

5 Financiële baten en lasten -531 -525 -731
   

Resultaat 7.691 -2.242 2.059

Voorgestelde resultaatbestemming:

Algemene reserve (dotatie) 4.452 624 3.625
Bestemmingsreserves publiek (onttrekking) -670 -2.664 -2.209
Totale dotatie publiek eigen vermogen 3.782 -2.040 1.416

Bestemmingsfondsen privaat (dotatie) 3.909 -202 643
Totale dotatie privaat eigen vermogen 3.909 -202 643

Totaal resultaat 7.691 -2.242 2.059
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7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

(in duizenden euro’s)
2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 8.222 2.790

Aanpassingen voor:
1.2 Waardemutaties financiële vaste activa -4.931 -2.103
2.2 Mutaties voorzieningen 863 349
4.2 Afschrijvingen 12.274 12.476
4.2 Waardevermindering activa 3.500 0

Mutaties werkkapitaal:
1.3 Voorraden -264 -129
1.4 Vorderingen -2.305 3.261
2.4 Schulden (exclusief investeringsfacturen) -3.404 5.239

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.955 21.883

5.1 Ontvangen interest/valutaverschil 75 54
5.2 Betaalde interest -606 -785

-531 -731
  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 13.424 21.152

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.1 Investeringen in materiële vaste activa -8.947 -8.690
1.1 Desinvesteringen in materiële vaste activa 235 0
1.1 Buitengebruikstellingen in materiële vaste activa 81 80
1.2 Saldo investeringen in financiële vaste activa -8.389 -15.419
1.2 Saldo desinvesteringen in financiële vaste activa 9.539 15.988
2.4 Mutatie schulden (investeringsfacturen) 934 1.257

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.547 -6.784

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.3 Aflossing langlopende schulden/verplichtingen -4.249 -1.614

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.249 -1.614

Mutatie liquide middelen 2.628 12.754

Specificatie netto-kasstroom
Stand 31/12 94.241 91.613
Stand 1/1 91.613 78.858
Mutatie liquide middelen 2.628 12.755

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Er wordt uitgegaan van een 
correctiesysteem, waarbij het gerapporteerde resultaat wordt aangepast voor afschrij- vingen, 
overige mutaties zonder kasstroom en mutaties voorzieningen. 
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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 jaarver-
slaggeving.

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 Koophandelnummer.

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 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 2021 van de KNAW zijn de hieronder vermelde
rechtspersonen en organisatieonderdelen opgenomen. Een rechtspersoon en organisatieon-
derdeel 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
• 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

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.

Overzicht verbonden partijen ultimo 2021
Verbonden partijen zijn partijen waarover de KNAW direct of indirect via één of meer tus-
senpersonen 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.
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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 publicaties.

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 2020. 

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 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.
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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.

Prijsrisico
Als gevolg van beleggingen in beursgenoteerde effecten loopt de KNAW prijsrisico. Het
beleggingsbeleid 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 rendementsdoel- 
stellingen 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 beleg- 
gingsportefeuille 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. De KNAW 
heeft geen leningen verstrekt aan derden. De tegoeden van de KNAW op de bankrekeningen 
worden sinds de invoering per 1 januari 2003 van het geïntegreerd middelenbeheer aangehou-
den 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 
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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. 
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 kostprijs dan wel 
de lagere opbrengstwaarde. Bij buiten gebruik gestelde activa zijn de afschrijvingen 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.

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 
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realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

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
voorgefinancierde 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 – ontvangentermijnen’.

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 
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verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de KNAW, worden als 
financiële vaste activa gerubriceerd.

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.

Voorziening reorganisatiekosten
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. De voorziening 
bestaat uit de directe lasten van de reorganisatie.

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na 
balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij betrokkenen dat de reorgani-
satie zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is 
informatie opgenomen onder de gebeurtenissen na balansdatum indien van toepassing.

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-employer-regeling betreft, is de pensioenregeling
als een toegezegde bijdrageregeling (defined contribution-regeling) verantwoord. Naast de 
premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen. De dekkingsgraad van ABP bedroeg 
105,0% ultimo februari 2022.
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 
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overlopende 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).

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 
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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.

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 (contractprojecten) 
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.

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 
belasting-autoriteit.

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 2021

1.1 Materiële vaste activa
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Stand per 1-1-2020
Cumulatieve aanschafwaarde 161.450 99.107 231 2.739 10.997 274.524
Cumulatieve afschrijvingen -66.996 -84.731 -191 0 -2.655 -154.573
Boekwaarde 1-1-2020 94.454 14.376 40 2.739 8.342 119.951

Mutatie aanschafwaarde
Investeringen/overdracht 
huidig jaar 1.118 5.419 23 2.387 0 8.947
Buitengebruikstellingen 0 -5.877 0 0 0 -5.877
Desinvesteringen -26 0 0 0 -235 -261
 1.092 -458 23 2.387 -235 2.809

Mutatie afschrijvingen
Afschrijvingen -5.368 -6.643 -18 0 -245 -12.274
Waardevermindering -3.500 0 0 0 0 -3.500
Buitengebruikstellingen 0 5.796 0 0 0 5.796
Desinvesteringen 26 0 0 0 0 26
 -8.842 -847 -18 0 -245 -9.952

Stand per 31-12-2021
Cumulatieve aanschafwaarde 162.542 98.649 254 5.126 10.762 277.333
Cumulatieve afschrijvingen -75.838 -85.578 -209 0 -2.900 -164.525

Boekwaarde 31-12-2021 86.704 13.071 45 5.126 7.862 112.808

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 
2021 € 2,2 miljoen.

De totale investeringen zijn in 2021 uitgekomen op € 8.947.000.
De buitengebruikstellingen zijn met name bij het Nederlands Herseninstituut (€ 4,3 miljoen) 
en betreffen activa die niet meer dienstbaar waren binnen het instituut.
In inventaris en apparatuur is een bedrag van € 5.419.000 geïnvesteerd. Deze investeringen 
hebben zich met name voorgedaan bij het Hubrecht Instituut (€ 2,9 miljoen), het Nederlands 
Herseninstituut (€ 0,7 miljoen), het Nederlands Instituut voor Ecologie (€ 0,5 miljoen) en het 
Westerdijk Instituut (€ 0,5 miljoen).
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De waardevermindering activa van € 3,5 miljoen betreft de afwaardering van het pand waar 
het Spinoza Centre is gevestigd, dit pand is afgewaardeerd op basis van de taxatiewaarde naar 
€ 2,2 miljoen.

De post ‘niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar’ van € 7,9 miljoen betreft het aan het UMC 
Utrecht verhuurde deel van het Hubrecht gebouw. 
Een gedeelte van het pand van het Hubrecht Instituut is verhuurd. De looptijd van de huurover-
eenkomst bedraagt dertigm  jaar ingaande vanaf 1 oktober 2015.

1.2 Financiële vaste activa
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1.2.1 Effecten
Aandelen 20.322 3.577 -6.343 5.351 22.907
Obligaties 15.385 4.812 -3.196 -420 16.581
Overige 13 0 0 0 13
Totaal effecten 35.720 8.389 -9.539 4.931 39.501

Financiële vaste activa 35.720 8.389 -9.539 4.931 39.501

1.21 Effecten
Onder de effecten zijn beleggingen in aandelen en vastrentende waarden die ter beurze zijn 
genoteerd opgenomen. 

De baten van de financiele vaste activa bestaan voor € 5,1 miljoen uit netto opbrengsten1 van 
de beleggingen. Gedurende 2021 zijn de middelen van de Willem F. Duisenberg Fellowship 
Stichting voor een bedrag van € 732.000 toegevoegd aan de beleggingsportefeuille. Aan de 
beleggingsportefeuille is in 2021 een bedrag van € 2,0 miljoen onttrokken ten behoeve van 
uitkeringen binnen de doelstellingen van de bestemmingsfondsen en voor de interne organ-
isatiekosten van de KNAW. Het rendement ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen 
bedroeg 14,7% positief (2020: 7,0% positief).

Onder de overige financiële activa is een nieuw verworven kapitaalbelang opgenomen in K5 
Therapeutics/Muna 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. In 
2021 is K5 Therapeutics gefuseerd met MUNA Therapeutics en is ons belang 0,75%. Dit belang 
is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

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 
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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.

1.3 Voorraden
1.3 Voorraden 31-12-2021 31-12-2020

1.3.1 Voorraden publicaties 15 45
1.3.2 Overige voorraden 742 448

Voorraden 757 493

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.

1.4 Vorderingen en overlopende activa
1.4 Vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020

1.4.1 Debiteuren 1.656 2.770
Subtotaal 1.656 2.770

1.4.2 Overlopende activa
Overige vorderingen1 1.825 2.627
Vooruitbetaalde kosten 3.210 2.150
Verstrekte voorschotten 17 10

1.4.2.1 Contractprojecten 17.837 14.676
Subtotaal overlopende activa 22.889 19.463

1.4.3 Af: voorziening wegens oninbaarheid -52 -44
Vorderingen en overlopende activa 24.493 22.189

 
1.4.2.1 Contractprojecten 31-12-2021 31-12-2020

OCW 0 1
Europese Unie 2.490 2.671
NWO 9.242 6.283
Overige 6.105 5.718
Onderhanden contractprojecten 17.837 14.675

1  De overige vorderingen waren in de jaarrkening 2020 opgenomen onder de debiteuren.
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1.4.3 Verloop voorziening wegens oninbaarheid 2021 2020
Stand per 1 januari -44 -41
Onttrekking 0 0
Dotatie -13 -29
Vrijval 5 26
Stand per 31 december -52 -44

Op de post ‘debiteuren’ is ultimo 2021 een voorziening van € 52.000 in mindering gebracht
voor mogelijke oninbaarheid (ultimo 2020 € 44.000). Alle vorderingen en overlopende activa 
(afgezien van een deel van de contractprojecten) hebben een looptijd korter dan één jaar.

1.5 Liquide middelen
1.5 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Kasmiddelen 10 7
Tegoeden op bankrekeningen 94.231 91.606
Liquide middelen 94.241 91.613

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 beleg- gingen 
van de private fondsen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de KNAW.

2.1 Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen
Stand per    
1-1-2021

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.1 Algemene reserve 104.102 0 4.452 108.554
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 11.936 -732 -670 10.534
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 472 0 93 565
2.1.4 Bestemmingfonds (privaat) 34.922 732 3.816 39.470
2.1.5 Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen 162.267 0 7.691 169.958

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
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2.1.2 Bestemmingsreserves publiek
Stand per    

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.2.1 NIOO afschr. nieuwbouw/verv. investeringen 4.756 0 -162 4.594
2.1.2.2 Vernieuwing geesteswetenschappen 1.184 0 -28 1.156
2.1.2.3 Onderzoeksfonds Instituten 3.285 0 -19 3.266
2.1.2.4 Afschrijvingslasten gebouwgebonden installaties 1.219 0 -351 868
2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal 664 0 -14 650
2.1.2.6 Overige bestemmingsreserves instituten 828 -732 -96 0

Bestemmingsreserves publiek 11.936 -732 -670 10.534

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat
Stand per    

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.3.1 Bestemmingsreserve Licentie Opbrengsten 472 0 93 565
Bestemmingsreserves privaat 472 0 93 565

2.1.4 Bestemmingsfondsen privaat
Stand per 

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

KNAW Fonds Gedragsonderzoek 978 0 70 1.048
KNAW Fonds Medische Wetenschappen 10.659 0 1.156 11.815
KNAW Fonds Ecologie 3.111 0 355 3.466
KNAW Fonds Geesteswetenschappen 741 0 105 846
KNAW Akademie Fonds 334 0 50 384
Stichting J. Gonda Fonds 6.242 0 858 7.100
Fonds Staatsman Thorbecke 3.556 0 520 4.076
Van den Houten Fonds 2.433 0 286 2.719
Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds 2.455 0 281 2.736
Dr. J.L. Dobberke Stichting 1.771 0 193 1.964
Evert Willem Beth Stichting 1.201 0 150 1.351
Willem F. Duisenberg Fellowship St. 0 732 55 787
Overige fondsen 1.441 0 -263 1.178
Bestemmingsfondsen privaat 34.922 732 3.816 39.470

2.1.5 Bestemmingsfonds publiek
Stand per    

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.5 Samenwerkingsbijdrage Hubrecht / UMCU 10.835 0 0 10.835
Bestemmingsfonds publiek 10.835 0 0 10.835

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 
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2021 bedraagt in totaal € 4.594.000 en is opgebouwd uit een bedrag van € 3.432.000 bij het 
NIOO zelf en € 1.163.000 bij KNAW-centraal (Concern).

2.1.2.2 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. Deze bestemmingsreserve is ultimo 2021 
€ 1.156.000.

2.1.2.3 Onderzoeksfonds Instituten
In de periode 2017-2020 is jaarlijks een bedrag van € 1.500.000 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 € 1.300.000 
dat in de jaren tot en met 2021 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 (€ 3.144.000). 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 2021 is deze reserve met € 623.000 afgenomen. 

2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal
De overige bestemmingsreserves KNAW-centraal (stand ultimo 2021: € 650.000) zijn als
volgt opgebouwd:
• Strategiefondsprojecten (€ 135.000)
• Lokaal Overleg (€ 228.000);
• Pand Kloveniersburgwal 23/25 (€ 287.000);

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-op-
brengsten.
Doel van deze bestemmingsreserve is om de opbrengsten uit valorisaties weer ten goede 
te laten komen aan het wetenschappelijk onderzoek met het accent op kennisbenutting en 
valorisatie. In 2021 is er € 93.000 aan de reserve toegevoegd vanwege terugstorting toekening 
aan het Hubrecht Instituut uit 2020.

2.1.4 Bestemmingsfondsen privaat
De post ‘bestemmingsfondsen’ op de balans vertegenwoordigt de waarde van de private fondsen 
die de KNAW beheert. De bestemmingsfondsen zijn in 2021 met € 3.816.000 toegenomen. 
Deze toename is grotendeels te verklaren uit de € 4,9 miljoen aan positieve beleggingsresul-
taten. De overige mutaties betreffen de verschuiving van de Willem F. Duisenberg Fellowship 
Stichting. Deze was in 2020 onderdeel van de bestemmingsreserves instituten. In bijlage 1 is 
een specificatie per fonds opgenomen met daarbij de mutaties in 2021.
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2.1.5 Bestemmingsfonds publiek
Samenwerkingsbijdrage Hubrecht Instituut
In de jaarrekening 2018 is een langlopende schuld aan het UMC Utrecht ad € 10.835.000 
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 2021 hebben er 
geen mutaties op deze post plaatsgevonden. 

2.2 Voorzieningen
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2.2.1 Wachtgelden 1.951 1.827 1.222 925 1.631 1.174 457 0
2.2.2 Reorganisaties 322 57 175 31 173 18 155 0
2.2.3 WIA-Eigenrisicodragerschap 2.173 672 267 96 2.482 36 537 1.909
2.2.4 Langdurig zieken 296 829 182 240 703 302 248 153
2.2.5 Ziektewet 0 159 159 53 106 0
2.2.6 Transitievergoedingen 938 1.100 416 262 1.360 799 561 0
2.2.7 Overige personeelsvoorzieningen 872 152 117 907 163 475 269

Voorzieningen 6.552 4.796 2.379 1.554 7.415 2.545 2.539 2.331

2.2.1 Voorziening wachtgelden
De gelden dienen ter dekking van ingegane en overeengekomen uitkeringen aan medewerkers 
en ex-medewerkers conform de regelingen binnen de geldende cao. Het betreft in de meeste 
gevallen de verplichting van maximaal een jaar vooruit. In enkele individuele gevallen is het 
reëel geacht de maximaal mogelijke wachtgeld last als voorziening op te nemen.

2.2.2 Voorziening reorganisaties
Het gaat hier om voorzieningen die de KNAW heeft moeten treffen voor reorganisaties.
Het betreft veelal de geschatte 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 nominale waarde van lopende ver- 
plichtingen aan WIA-uitkeringsgerechtigden.

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 Voorziening Ziektewet
Per 1 juli 2021 is de KNAW eigen risicodrager geworden voor de kosten van de ziektewet voor 
medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Deze voorziening is ter dekking van kosten 
van medewerkers die gedurende de periode van hun tijdelijk contract ziek worden. 

2.2.6 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.

2.2.7 Overige personeelsvoorzieningen
De overige personeelsvoorzieningen hebben betrekking op verplichtingen uit hoofde van 
ambtsjubilea. De voorziening ambtsjubilea is op contante waarde bepaald voor alle medewerk-
ers in vaste dienst. Daarnaast is rekening gehouden met een vertrekkans. 

2.3 Langlopende schulden
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2.3.1 Rentedragende leningen

2.3.1.1
AMC financial lease gebouw 
Spinoza Centre 5.720 0 3.567 0 2.153 87 347 1.719

2.3.1.2
UMCU financering gebouw 
Hubrecht Instituut 11.014 0 682 0 10.332 680 2.723 6.929

16.734 0 4.249 0 12.485 767 3.070 8.648

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 het gebouw. De looptijd van deze 
financiering is twintig jaar. In 2021 is er een vernieuwde huurovereenkomst getekend voor een 
periode van 10 jaar met het AMC. De rente is 4%. 

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.

2.3.2 Niet-rentedragende verplichtingen
De niet-rentedragende verplichtingen zijn overlopende passiva met een looptijd van langer dan 
één jaar.
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2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

2.4.1 Contractprojecten 54.902 60.094
Crediteuren 5.121 3.957
Kortlopende deel  van de langlopende rentedragende leningen (2.3.1) 767 1.090

2.4.6.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 4.949 4.474
Btw 335 482
Pensioenpremies 1.319 1.194
Subtotaal belastingen en premies sociale verzekeringen 6.603 6.150

2.4.2 Overlopende passiva
Vooruitontvangen termijnen 1.328 573

2.4.2.1 Vakantiegeld en vakantiedagen 6.011 6.130
Overige 7.977 7.509

2.4.2 Subtotaal overlopende passiva 15.316 14.212

Kortlopende schulden en overlopende passiva 82.709 85.503

2.4.1 Contractprojecten 31-12-2021 31-12-2020

OCW 4.802 7.014
Europese Unie 11.256 12.942
NWO 27.151 25.090
Overige 9.512 11.714
Egalisatierekening afschrijving projecten 2.181 2.709
Vertraging contractprojecten a.g.v. Covid-19 0 625
Onderhanden contractprojecten 54.902 60.094

Om per project zicht te bieden op de contractprojecten zijn voor de diverse groepen projecten 
bijlagen met specificaties samengesteld. Zie de bijlagen 2 tot en met 5 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.

2.4.1 Contractprojecten
De contractprojecten met een creditstand van € 60.094.000 ultimo 2020 is gedaald naar
€ 54.902.000 ultimo 2021.

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 2021 € 2,6 mln (ultimo 2020: € 2,6 
mln) en verlofuren ed. ultimo 2021 € 3,4 mln (ultimo 2020: € 3,5 mln).
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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 2021 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Huur 3.094 2.369 7.139 5.452 14.960
Lease 69 126 247 0 373
Overig 1.799 1.707 2.281 1.249 5.237
Totaal 4.962 4.202 9.667 6.701 20.570

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 (ex.btw) van totaal € 5.325.000. In 2021 is hiervan betaald 
€ 2.474.000. Het resterende bedrag zal naar verwachting in 2022 worden besteed. 

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)
en 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 huurin-
komsten kunnen als volgt naar looptijd worden verdeeld:

Categorie 2021 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Huur 1.058 1.039 4.910 19.571 25.520
Totaal 1.058 1.039 4.910 19.571 25.520
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7.7 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2021

2021
Begroting 

2021 2020
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 94.566 91.757 93.505 
3.1.2 Overige subsidies OCW 969 0 989 

Rijksbijdragen 95.535 91.757 94.494 

3.2 Overige bijdragen en subsidies
3.2.1 NWO 677 677 1.017 
3.2.2 Overig 6.873 6.599 7.500 

Overige bijdragen en subsidies 7.550 7.276 8.517 

3.3 Baten werk in opdracht van derden
OCW 2.235 2.090 1.319 
NWO 13.593 13.965 11.475 
EU 25.740 27.828 23.465 
Overig 1.170 161 935 

Baten werk in opdracht van derden 42.738 44.043 37.194 

3.4 Overige baten
Verhuur 1.141 851 1.145 
Detachering personeel 1.487 0 1.366 
Baten bestemmingsfondsen 5.255 1.155 2.349 
Overige 10.538 8.276 5.778 

Overige baten 18.421 10.282 10.638 

Totaal baten 164.244 153.358 150.843
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3.1 Rijksbijdragen
De Rijksbijdrage van OCW (3.1.1) komt uit op € 94,6 miljoen. Dit is bijna € 1,1 miljoen hoger 
dan in 2020. Ten opzichte van de begroting is de realisatie € 2,8 miljoen hoger. De verhoging is 
te verklaren door de loon- en prijsbijstelling die niet in de begroting is opgenomen.

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) had met name betrekking op de regeling Stimulering Europees 
Onderzoek (SEO).  De regeling voorzag 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. 
Per einde 2020 is deze regeling afgeschaft. 

De post overig (3.2.2) bestaat met name uit een bijdrage voortvloeiend uit de samenwerking 
van het Hubrecht Instituut met het UMC Utrecht van € 4,3 miljoen, de partnerbijdragen voor 
het Spinoza Centre for Neuroimaging ad € 0,8 miljoen en de bijdrage van de Rijksuniversiteit 
Groningen voor het NIDI ad € 1,1 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 project- 
gelden, die in de exploitatierekening worden verantwoord in het jaar waarin de daarmee 
samenhangende kosten worden verwerkt.

De gerealiseerde baten van € 43,4 miljoen bij de contractprojecten zijn lager dan de begroting 
(€ 0,7 milljoen) en is € 6,2 miljoen hoger dan 2020. De grootste stijgingen zijn bij het Hubrecht 
Instituut (€ 2,3 miljoen) en het Hersen Instituut (€ 2,1 miljoen). De baten werk in opdracht van 
derden waren in 2020 het gevolg van de lockdown substantieel lager dan in 2019. In 2021 is 
een sterk herstel van deze opbrengsten te zien. 

3.4 Overige baten
De stijging van de overige baten van € 5,8 miljoen naar € 10,5 miljoen komt met name door de 
aanvullende eenmalige bijdrage van de samenwerkingspartners van het Spinoza Centre van 
€3.136.000. Deze bate is gerelateerd aan de afwaardering van het pand van het Spinoza Centre.  
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4.1 Personele lasten

2021
Begroting 

2021 2020
4.1 Personele lasten
4.1.2 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen        73.806 73.092        71.319 
Sociale lasten 9.399 9.371 9.158 

4.1.2.1 Pensioenpremies 11.999 11.245 10.644 
4.1.2 Subtotaal lonen en salarissen 95.204 93.708 91.121 

4.1.3 Overige personele lasten
4.1.3.1 Personeel niet in loondienst 3.518 1.925 3.713 

Overige personele lasten 4.275 2.882 4.277 
4.1.3 Subtotaal overige personele lasten 7.793 4.807 7.990 

Personele lasten 102.997 98.515 99.111 

4.1.2 Lonen en Salarissen
De hogere lasten ten opzichte van 2020 zijn volledig toe te schrijven aan de door een cao-stij-
ging. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten ruim € 1 miljoen hoger.  De cao verhoging 
was per 1 juli 1,64% met daarbij een eenmalige uitkering. 

4.1.2.1 Pensioenpremies
De kosten voor pensioenpremies komen uit op € 11.999.000. Dit is € 355.000 hoger dan 2020
(€10.644.000).  Dit wordt met name veroorzaakt door de premiestijgingen van het ABP in 
2021.

De personeelsbezetting ultimo boekjaar 2021 was 1.182 fte (ultimo 2020: 1.191 fte). 
  
Stand aantal fte’s ultimo boekjaar

2021 2020 Mutatie
Realisatie Realisatie t.o.v. 2020

Wetenschappelijk Personeel (WP) 566 563 3
Ondersteunend Wetenschappelijk Personeel (OWP) 316 326 -10
Personeel Forum, Advies en Onderzoek (FAO) 19 22 -3
Ondersteunend Beheerspersoneel (OBP) 281 280 1
Totaal fte’s 1182 1191 -9

• onbepaalde tijd 610 619 -9
• onbepaalde tijd met voorwaarden 54 45 9
• bepaalde tijd 518 527 -9
Totaal fte’s 1182 1191 -9

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 facturatieba- sis wordt 
betaald. De overschrijding ten opzichte van de begroting in 2021 met € 736.000 is met name 
gerelateerd aan de inzet van tijdelijke krachten op vaste posities.
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2021
Begroting 

2021 2020
4.2 Afschrijvingen

Afschrijvingen gebouwen 8.868 6.177 6.484 
Afschrijvingen overige 6.906 6.479 5.992 

Afschrijvingen 15.774 12.656 12.476 

4.3 Huisvestingslasten
Huur 3.094 3.532 3.061 
Verzekering 188 215 186 
Onderhoud 2.507 2.838 2.459 
Energie en water 2.433 2.855 2.474 
Schoonmaakkosten 1.422 1.500 1.300 
Heffingen en belastingen 459 494 428 
Overige huisvestingslasten 695 1.039 900 

0 
Huisvestingslasten 10.798 12.472 10.808 

4.4 Overige materiële lasten
Administratie- en beheerskosten 4.750 5.920 4.426 
Inventaris en apparatuur 4.402 6.195 4.632 
Congressen en bijeenkomsten 245 197 147 
Vergoedingen 1.317 1.305 976 
Subsidies en lidmaatschappen 2.555 2.576 1.926 
Bijdragen onderzoeken 514 815 609 
Toekenningen aan gelieerde insituten 0 0 1.559 
Lasten bestemmingsfondsen 1.439 1.356 1.613 
Overige lasten 11.231 13.068 9.770 

Overige materiële lasten 26.453 31.432 25.658 

4.2 Afschrijvingen
In de toelichting op de balans in hoofdstuk 7.6 is onder materiële vaste activa een specificatie 
opgenomen waarin ook de afschrijvingslasten voor de verschillende groepen zijn gespecifi-
ceerd. De hogere afschrijvingen in 2021 zijn het gevolg van een afwaardering van het pand van 
het Spinoza Centre (€ 3,5 miljoen).

4.3 Huisvestingslasten
Met een realisatie van € 10.798.000 zijn de huisvestingslasten lager dan begroot en fractioneel 
lager dan vorig jaar. De lagere kosten ten opzichte van de begroting komen met name doordat 
in 2021 veel is thuisgewerkt. De service- en schoonmaakkosten aan de panden lieten een lichte 
stijging zien en de overige huisvestingslasten een daling. De overige kosten bleven nagenoeg 
gelijk ten opzichte van 2020.  
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4.4 Overige materiële lasten
De totale lasten zijn lager dan begroot en € 656.000 hoger van in 2021 waarbij de grootste 
stijging te zien is in de vergoedingen, subsidies en lidmaatschappen en de overige lasten. Deze 
stijging wordt voor een groot deel teniet gedaan door het wegvallen van de toekenning aan de 
Fryske Akademy. De rijksbijdrage aan de Fryske Akademy loopt met ingang van 2021 niet meer 
via de KNAW, maar via de Provincie Friesland.
De belangrijkste stijgingen ten opzichte van 2020 zijn hogere vergoedingen alsbijdrage aan 
onderzoekskosten derden van € 403.000, hogere subsidies € 679.000 en hogere kosten voor 
Biologicals en laboratorium artikelen € 1.549.000.

Accountantskosten
In de overige lasten zijn de accountantskosten begrepen van werkzaamheden die bij de 
KNAW en de betrokken organisatieonderdelen zijn uitgevoerd door de externe onafhanke-
lijke 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                                                                         PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

2021 2020

Controle jaarrekening 254 246 
Andere controleopdrachten 84 -
Andere niet-controlediensten – 26 

Totaal 338 272 

 

2021
Begroting 

2021 2020
5 Financiële baten en lasten

Rentebaten en valutaverschillen 75 0 54 
Rentelasten en overige -606 -525 -785 

Financiële baten en lasten -531 -525 -731 
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7.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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7.9 Enkelvoudige jaarrekening

7.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(in duizenden euro’s)

De balans is na resultaatbestemming opgesteld.
1 Activa 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa
Materiële vaste activa 112.808 119.951

1.2 Financiële vaste activa 24.790 23.360
Totaal vaste activa 137.598 143.311

Vlottende activa
Voorraden 757 493
Vorderingen en overlopende activa 24.493 22.189

1.5 Liquide middelen 94.241 90.873
Totaal vlottende activa 119.491 113.555

Totaal activa 257.089 256.866

2 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen 155.258 149.182
Voorzieningen 7.415 6.552
Langlopende schulden 11.718 15.644

2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 82.698 85.488

Totaal passiva 257.089 256.866
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7.11 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021

(in duizenden euro’s)

2021
Begroting 

2021 2020

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 95.535 91.757 94.494
3.2 Overige bijdragen en subsidies 7.550 7.276 8.517
3.3 Baten werk in opdracht van derden 42.738 44.043 37.194
3.4 Overige baten 16.556 9.844 9.805

   
3 Totaal baten 162.379 152.920 150.010

4 Lasten
4.1 Personele lasten 102.997 98.515 99.104
4.2 Afschrijvingslasten 15.774 12.656 12.476
4.3 Huisvestingslasten 10.798 12.472 10.808
4.4 Overige materiële lasten 26.203 31.171 25.279

   
4 Totaal lasten 155.772 154.814 147.667

   
Saldo baten en lasten 6.607 -1.894 2.343

5 Financiële baten en lasten -531 -525 -731
   

Resultaat 6.076 -2.419 1.612

Voorgestelde resultaatbestemming

6 Algemene reserve (onttrekking) 4.452 624 3.620
Bestemmingsreserves publiek (onttrekking) -670 -2.664 -2.209
Totaal onttrekking publiek eigen vermogen 3.782 -2.040 1.411

7 Bestemmingsfondsen privaat (dotatie) 2.294 -379 201
Totale dotatie privaat eigen vermogen 2.294 -379 201

Totaal resultaat 6.076 -2.419 1.612
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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 jaarver-
slaggeving.

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 7.6 
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: 

1.2.1 Verloop FVA 2021 2022

Stand per 1 januari 23.359 22.277
Resultaat beleggingsportefeuille bestemmingsfondsen 1.418 1.069
Belang Manu Therapeutics/ K5 Therapeutics 13 13
Stand per 31 december 24.790 23.359

1.5 Liquide middelen
1.5 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Kasmiddelen 10 7
Tegoeden op bankrekeningen 94.231 90.866

Liquide middelen 94.241 90.873

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    
1-1-2021

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.1 Algemene reserve 104.100 0 4.452 108.552
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 11.204 0 -670 10.534
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 472 0 93 565
2.1.4 Bestemmingfonds (privaat) 22.571 0 2.201 24.772
2.1.5 Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen 149.182 0 6.076 155.258

2.1 Eigen vermogen
Stand per    
1-1-2020

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2020

2.1.1 Algemene reserve* 100.480 0 3.620 104.100
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)* 13.413 0 -2.209 11.204
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 565 0 -93 472
2.1.4 Bestemmingfonds (privaat) 22.277 0 294 22.571
2.1.5 Bestemmingfonds (publiek) 10.835 0 0 10.835

Eigen vermogen 147.570 0 1.612 149.182

* De openingsbalans per 1-1-2020 van de Algemene reserve en Bestemmingsreserves (publiek) zijn 
aangepast in verband met een herclassificatie.
 

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek
Stand per    

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.2.1 NIOO afschr. nieuwbouw/verv. investeringen 4.756 0 -162 4.594
2.1.2.2 Vernieuwing geesteswetenschappen 1.184 0 -28 1.156
2.1.2.3 Onderzoeksfonds Instituten 3.285 0 -19 3.266
2.1.2.4 Afschrijvingslasten gebouwgebonden installaties 1.219 0 -351 868
2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal 664 0 -14 650
2.1.2.6 Overige bestemmingsreserves instituten 96 0 -96 0

Bestemmingsreserves publiek 11.204 0 -670 10.534

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat
Stand per    

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

2.1.3.1 Bestemmingsreserve Licentie Opbrengsten 472 0 93 565

Bestemmingsreserves privaat 472 0 93 565
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2.1.4 Bestemmingsfondsen privaat
Stand per       

31-12-2020
Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2021

KNAW Fonds Gedragsonderzoek 978 0 70 1.048
KNAW Fonds Medische Wetenschappen 10.659 0 1.156 11.815
KNAW Fonds Ecologie 3.111 0 355 3.466
KNAW Fonds Geesteswetenschappen 741 0 105 846
KNAW Akademie Fonds 334 0 50 384
Fonds Staatsman Thorbecke 3.556 0 520 4.076
Van den Houten Fonds 2.433 0 286 2.719
Overige fondsen 759 0 -341 418
Bestemmingsfondsen privaat 22.571 0 2.201 24.772

2.1.5 Bestemmingsfonds publiek
Stand per      

31-12-2020
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

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
2021  bedragen x € 1.000

Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 169.958
Af: vermogenswaarde van de geconsolideerde KNAW Holding B.V. 0
Af: stichtingen zonder kapitaalsbelang -14.700

Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening 155.258

Verschil resultaat
2021 bedragen x € 1.000

Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening 7.691
Veranderingen in negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde KNAW Holding B.V. 0
Veranderingen in vermogens van stichtingen zonder kapitaalsbelang -1.615

Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening 6.076
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2.4 Kortlopende schulden
De kortlopend schulden volgens de enkelvoudige balans zijn € 12.000 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 € 250.000 lager 
dan de lasten volgens de geconsolideerde staat van baten en lasten. Deze afwijking betreft de 
uitkeringen/lasten van de bestemmingsfondsen (stichtingen).
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 2021
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het alge-
mene WNT-maximum. De WNT is van toepassing op de KNAW. Het voor de KNAW toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemene bezoldigings-maximum).
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Bezoldiging topfunctionarissen directie bedragen x € 1

Drs. W.L.M. de Koning-  
Martens

Mr. M. Zaanen

Functiegegevens Algemeen directeur Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/6 - 31/12 1/1 - 30/06
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.668 124.253 
Beloningen betaalbaar op termijn 13.791 11.696 
Subtotaal 122.459 135.949 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 122.537 103.641 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 

Totaal bezoldiging 122.459 135.949 

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 nvt 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte 1,0

Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 178.027 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 21.648 
Totaal bezoldiging 2019 199.675 

Individueel WNT-maximum 2020 201.000 

In de bezoldiging 2021 van Mr. M. Zaanen is opgenomen de tegenwaarde van de verlofuren die 
zijn uitbetaald voor een bedrag van € 36.755. Deze verlofuren zijn opgebouwd bij een
voormalige werkgever waar Mr. M. Zaanen geen topfunctionaris was. Dientengevolge is er geen 
sprake van een terugbetalingsverplichting op grond van de WNT-wetgeving.
In het bezoldigingsoverzicht is niet opgenomen de uitbetaling van 4 maal 36 uur openstaande 
vakantieuren voor een bedrag van € 12.526.

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 2021

Prof. dr.
I. Sluiter

President

Prof. dr.
A.M. Dogterom
Vicepresident

Prof. dr. mr.
M.S. Groenhuijsen
Vicepresident en

algemeen secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/08
Bezoldiging 2021 6.645 5.112 3.308 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 31.350 20.900 13.914
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2021 6.645 5.112 3.308 

Reden waarom overschrijding  
al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens (Vice)President 1) Vicepresident Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging 2020 5.311 4.493 4.180 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 25.976 20.100 20.100 

 
Functiegegevens 2021

Prof. mr.
I. Giesen

Vicepresident en
algemeen secretaris

Prof. dr. ir.
A.F.W. van der Steen

Lid

Prof. dr.
M.V.B.P.M. van Hees

Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/9 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging 2021 2.105 4.210 5.112 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 6.986 20.900 20.900 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2021 2.105 4.210 5.112 

Reden waarom overschrijding  
al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens N.v.t. Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12
Bezoldiging 2020 2.122 2.122 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 6.700 6.700 

Functiegegevens 2021

Prof. dr.
J.J.C. Neefjes

Lid

Prof. dr.
E.M. Steg

Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/10
Bezoldiging 2021 4.811 3.308 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.900 17.455 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2021 4.811 3.308 

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/9- 31/12 1/9 - 31/12
Bezoldiging 2020 1.819 1.819 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 6.700 6.700 

1) vanaf juni 2020 president, daarvoor vicepresident bestuur
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Bezoldiging topfunctionarissen bestuur bedragen x € 1

Functiegegevens 2021

Prof. dr.
I. Sluiter

President

Prof. dr.
A.M. Dogterom
Vicepresident

Prof. dr. mr.
M.S. Groenhuijsen
Vicepresident en

algemeen secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/08
Bezoldiging 2021 6.645 5.112 3.308 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 31.350 20.900 13.914
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2021 6.645 5.112 3.308 

Reden waarom overschrijding  
al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens (Vice)President 1) Vicepresident Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging 2020 5.311 4.493 4.180 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 25.976 20.100 20.100 

 
Functiegegevens 2021

Prof. mr.
I. Giesen

Vicepresident en
algemeen secretaris

Prof. dr. ir.
A.F.W. van der Steen

Lid

Prof. dr.
M.V.B.P.M. van Hees

Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/9 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging 2021 2.105 4.210 5.112 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 6.986 20.900 20.900 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2021 2.105 4.210 5.112 

Reden waarom overschrijding  
al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens N.v.t. Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12
Bezoldiging 2020 2.122 2.122 
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum 6.700 6.700 

Functiegegevens 2021

Prof. dr.
J.J.C. Neefjes

Lid

Prof. dr.
E.M. Steg

Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/10
Bezoldiging 2021 4.811 3.308 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.900 17.455 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 2021 4.811 3.308 

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/9- 31/12 1/9 - 31/12
Bezoldiging 2020 1.819 1.819 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 6.700 6.700 

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. 
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Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Bezoldiging niet-topfunctionarissen bedragen x € 1

Instituutsdirecteur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Bezoldiging 2021
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 192.772
Beloningen betaalbaar op termijn 23.935 
Totaal bezoldiging 2021 216.707 
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging 2021 209.000 
Motivering van overschrijding: zie 1) 1)

Gegevens 2020
Functie in 2020 Instituutsdirecteur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0

Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 188.113 
Beloningen betaalbaar op termijn 22.006 
Totaal bezoldiging 2020 210.119
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging 2019 201.000 

1) Reeds bestaande dienstbetrekking. Deze medewerker ontvangt een arbeidsmarkttoelage.

Er zijn in 2021 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, 10 mei 2022

Mw W.L.M. de Koning - Martens – Algemeen Directeur KNAW

Bestuur:
Prof. dr. I. Sluiter (president)
Prof. mr. I. Giesen (vicepresident en algemeen secretaris) 
Prof. dr. A.M. Dogterom (vicepresident)
Prof. dr. J.J.C. Neefjes (lid)
Prof. dr. ir. A.F.W. van der Steen (lid)
Prof. Dr. M.V.B.P.M. van Hees (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 Bestemming exploitatiesaldo

Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.
In de toelichting op de geconsolideerde balans is bij de post eigen vermogen aangegeven welke 
bestemmingen daarbij zijn benoemd.

8.2 Controleverklaring

Wij verwijzen naar de controleverklaring van de onafhankelijk accountant zoals hierna
opgenomen.



 

N5VYCWFRAVT2-1266126741-114 

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 
1006 BJ Amsterdam 
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, 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 2021 
1 januari 2021 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Controle 
Goedkeurend 
NLE00007780.1.1 
KVK 
Kvk Nummer uit DB (nog te doen) 
Create SBR Extension 
1.0 

Amsterdam 

22 april 2022 

Aan:  het bestuur en de algemeen directeur van Koninklijke Nederlandse Akademie van 
 Wetenschappen  
 

  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2021 
  

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam (‘de KNAW’) gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 
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 Accountantscontroleprotocol OWB-
instellingen 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 2021 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.
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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 assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

  

Onze controleaanpak 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot de kernpunten, fraude en continuïteit, en 
de aangelegenheden daaruit, bepaald in de context van de controle van de jaarrekening als geheel en 
bij het vormen van ons oordeel hierover. De informatie ter ondersteuning van ons oordeel, zoals onze 
bevindingen en observaties ten aanzien van individuele kernpunten, de controleaanpak frauderisico’s 
en de controleaanpak continuïteit, moet in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 
of conclusies. 

Samenvatting en context 
Zoals vermeld op pagina 6 van het jaarverslag heeft de KNAW drie (wettelijke) taken:  
1. genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines;  
2. bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten; en  
3. 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; en 
• kent zij wetenschappelijke prijzen toe en voert zij een aantal stimuleringsprogramma’s uit, 

gefinancierd uit de aan haar toevertrouwde private fondsen. 

De KNAW heeft overheersende zeggenschap over verschillende stichtingen. De financiële informatie 
van deze stichtingen is 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 activiteiten 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 management 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 de baten werk in opdracht van derden (onderzoeksprojecten) aangemerkt als 
kernpunt zoals uiteengezet in de paragraaf ‘De kernpunten van onze controle’. 
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Andere aandachtsgebieden in onze controle, die niet als kernpunten zijn aangemerkt, waren de 
waardering voorziening voor langdurig zieken en transitievergoedingen, waardering van gebouwen en 
terreinen, als onderdeel van de materiële vaste activa, naleving Europese aanbestedingsregels voor 
inkopen en de verantwoording van NPO-middelen. Wij hebben ervoor gezorgd dat het controleteam 
over voldoende specialistische kennis en expertise beschikten die nodig zijn voor de controle van een 
wetenschaps- 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. 

De hoofdlijnen van onze controleaanpak waren als volgt: 

 

 
  

Materialiteit 
• Materialiteit voor getrouwheid: €1.642.000 (2020: €1.500.000). 
• Materialiteit voor de financiële rechtmatigheid: €4.176.000 (2020: €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 2021. 

 

Reikwijdte van de controle 
• We hebben controlewerkzaamheden centraal uitgevoerd bij de KNAW. 
• Dekking controlewerkzaamheden: 100% van de geconsolideerde en enkelvoudige 

omzet, 100% van het geconsolideerde en enkelvoudige balanstotaal en 100% van 
het geconsolideerde en enkelvoudige resultaat. 

Kernpunten 
• Toerekening baten 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 hieronder beschreven. 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. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van 
de jaarrekening als geheel bepaald op €1.642.000 De materialiteit is gebaseerd op 1% van de totale 
baten.  

De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op €4.176.000 deze materialiteit is 
gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3 
‘Materialiteitstabel’ van het Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 2021.  
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In deze paragraaf van het Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 2021 zijn tevens voor 
diverse posten/onderwerpen een specifieke materialiteit en specifieke rapportagegrens opgenomen, 
die wij hebben toegepast. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met het bestuur en de algemeen directeur overeengekomen dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de €82.100 (2020: €75.000) rapporteren alsmede kleinere 
afwijkingen, die naar onze mening om kwalitatieve redenen of WNT-redenen relevant zijn. 

  

Reikwijdte van de groepscontrole 
De KNAW staat aan het hoofd van een groep van organisaties. 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 organisatiestructuur van de groep, 
de aard van de activiteiten van de groepsonderdelen, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de sector 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 met name gericht op de financiële informatie van de KNAW zelf, 
aangezien dat onderdeel individueel financieel significant was voor onze controle. Wij hebben zelf de 
controlewerkzaamheden 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.  
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Door vorengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende 
werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met 
betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de 
jaarrekening. 

Controleaanpak frauderisico’s 
Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de 
jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de 
KNAW en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-
inschattingsproces en de wijze waarop het management inspeelt op frauderisico’s en het interne 
beheersingssysteem monitort alsmede de wijze waarop het bestuur toezicht uitoefent en de uitkomsten 
daarvan. Wij constateren dat het management niet beschikt over een geformaliseerde 
frauderisicoanalyse. 

Wij hebben ten aanzien van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude de 
opzet en implementatie van de interne beheersing geëvalueerd, waaronder de gedragscode 
wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap, klokkenluidersregeling en de 
klachtenregeling wetenschappelijke integriteit, en voor zover wij dat noodzakelijk achtten voor onze 
controle, de werking getoetst van deze interne beheersmaatregelen. We hebben om inlichtingen 
gevraagd bij het management ten aanzien van frauderisico’s en of zij op de hoogte zijn van feitelijke, 
vermeende of vermoede fraude. Hieruit volgden geen signalen van feitelijke, vermeende of vermoede 
fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang. 

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van materieel belang 
in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met 
betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping 
en corruptie. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid 
van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude. De door ons geïdentificeerde 
frauderisico’s en uitgevoerde specifieke werkzaamheden zijn als volgt: 

Geïdentificeerde frauderisico’s Onze controlewerkzaamheden en observaties 
Het inherente risico dat het 
management maatregelen van 
interne beheersing doorbreekt 
Het management bevindt zich in een 
unieke positie om fraude te plegen, 
omdat het in staat is de 
administratieve vastleggingen te 
manipuleren en frauduleuze 
financiële overzichten op te stellen 
door interne beheersingsmaatregelen 
te doorbreken die anderszins effectief 
lijken te werken.  
 
Daarom besteden wij bij al onze 
controles aandacht aan het risico van 
het doorbreken van maatregelen van 
interne beheersing door het 
management met betrekking tot:  

We hebben de opzet en implementatie geëvalueerd van de maatregelen 
van interne beheersing in de processen voor het genereren en verwerken 
van journaalposten en het maken van schattingen. Tevens hebben wij 
specifieke aandacht gegeven aan de toegangsbeveiliging in het IT-
systeem en de mogelijkheid dat hierin functiescheiding kan worden 
doorbroken. Wij hebben tekortkomingen in de interne beheersing 
geconstateerd ten aanzien van het IT-systeem. Onze bevindingen 
hebben we schriftelijk aan de algemeen directeur en het bestuur 
gerapporteerd.  
 
Wij hebben onze controle hoofdzakelijk gegevensgericht ingestoken. 
 
We hebben journaalposten geselecteerd op basis van risicocriteria en 
hierop specifieke controlewerkzaamheden verricht. Deze 
werkzaamheden omvatten onder meer inspectie van brondocumenten. 
Gelet op het hogere resultaat ten opzichte van de begroting hebben wij 
ons gefocust op journaalposten die lasten verhogen.  
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Geïdentificeerde frauderisico’s Onze controlewerkzaamheden en observaties 
• journaalposten en andere 

aanpassingen die tijdens het 
opstellen van de jaarrekening zijn 
gemaakt;  

• schattingen; 
• significante transacties buiten het 

kader van de normale 
bedrijfsuitoefening.  

 
KNAW is een begroting gedreven 
organisatie en wij hebben daarbij 
bijzondere aandacht voor tendenties 
als gevolg van mogelijke belangen van 
het management. 

Daarnaast hebben we specifieke controlewerkzaamheden verricht ten 
aanzien van belangrijk schattingen van het management, waaronder de 
voorziening transitievergoedingen en langdurig zieken. Hierbij hebben 
we de mogelijke tendentie van het management beoordeeld in de 
significante aannames, namelijk de kans dat tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten worden verlengd, blijfkans dan wel 
terugkeerkans en verwachte loonstijgingen en vastgesteld dat deze 
aannames redelijk en onderbouwd zijn. We hebben in het bijzonder 
aandacht gehad voor het inherente risico van vooringenomenheid van 
het management bij schattingen.  
 
Uit onze bij de controleaanpak hierboven beschreven werkzaamheden 
zijn geen aanwijzingen gebleken voor het bestaan van significante 
transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering.  

Frauduleuze financiële 
verslaggeving in de 
opbrengstverantwoording - 
baten werk in opdracht van 
derden 
Het risico van frauduleuze financiële 
verslaggeving in de 
opbrengstverantwoording wordt 
geïdentificeerd in de baten vanuit 
contractprojecten (2e en 3e 
geldstroomactiviteiten). 
De toerekening baten 
contractprojecten is afhankelijk van: 
• lasten 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. 

 

Wij hebben de opzet en de implementatie geëvalueerd van de 
maatregelen van interne beheersing ten aanzien van de verantwoording 
baten werk in opdracht van derden. . Wij hebben tekortkomingen in de 
interne beheersing geconstateerd. Onze bevindingen hebben we 
schriftelijk aan de algemeen directeur en het bestuur gerapporteerd.  
 
We hebben onze controle hoofdzakelijk gegevensgericht ingestoken. 
Voor een overzicht van deze werkzaamheden verwijzen we naar het 
kernpunt in onze controle.  
 
Ook hebben we journaalposten geselecteerd op basis van risicocriteria 
en hierop specifieke controlewerkzaamheden verricht. We hebben 
bijzondere aandacht besteed aan overboekingen van kosten tussen 
projecten. 

 

Voorts hebben wij in onze controle een element van onvoorspelbaarheid ingebouwd. Tevens hebben 
we de juridische kosten geanalyseerd en kennisgenomen van de notulen van de financiële 
auditcommissie en het bestuur en zijn wij tijdens de controle alert gebleven op indicaties voor signalen 
van fraude.  
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Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er 
bevindingen zijn die aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving. Indien 
daar sprake van was, hebben wij onze evaluatie van het risico van fraude en de gevolgen daarvan voor 
onze controlewerkzaamheden opnieuw geëvalueerd. 

Controleaanpak continuïteit 
Zoals toegelicht in de continuïteitsparagraaf op pagina 72 van het bestuursverslag en het onderdeel 
‘Continuïteitsveronderstelling’ op pagina 96 van de jaarrekening heeft het management zijn 
continuïteitsbeoordeling voor ten minste twaalf maanden vanaf de datum van opmaken van de 
jaarrekening uitgevoerd en geen gebeurtenissen of omstandigheden geïdentificeerd die gerede twijfel 
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven (hierna: 
continuïteitsrisico’s). 

Onze werkzaamheden om de continuïteitsbeoordeling van het management te evalueren omvatten 
onder andere: 
• Overwegen of de continuïteitsbeoordeling van het management alle relevante informatie bevat 

waarvan wij als gevolg van onze controle kennis van hebben en het management bevragen over 
de belangrijkste veronderstellingen en uitgangspunten.  

• Evalueren van de begrote operationele resultaten en daaraan gerelateerde kasstromen voor de 
periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van opmaken van de jaarrekening 
rekening houdend met de ontwikkelingen in de sector en onze kennis uit de controle. 

• Analyseren of de huidige en de benodigde financiering voor het kunnen continueren van het 
geheel van de activiteiten is gewaarborgd. 

• Inwinnen van inlichtingen bij het management over haar kennis van continuïteitsrisico’s na de 
periode van de door het management verrichte continuïteitsbeoordeling. 

Onze controlewerkzaamheden hebben geen informatie opgeleverd die strijdig is met de 
veronderstellingen en aannames van het management over de gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling. 

  

De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest 
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. Wij hebben het bestuur en de algemeen 
directeur 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 onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader 
van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten 
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 
Wij hebben in deze paragraaf de kernpunten beschreven met daarbij een samenvatting van de op deze 
punten door ons uitgevoerde werkzaamheden. 
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Kernpunt   Onze controlewerkzaamheden op het kernpunt 
      

Toerekening baten contractprojecten 
De toelichtingen op Contractprojecten zijn opgenomen 
in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
en de toelichtingen 1.4. Vorderingen en overlopende 
activa en 2.4. Kortlopende schulden en overlopende 
passiva in de geconsolideerde jaarrekening. 
 
De baten werk in opdracht van derden ‘baten 
contractprojecten’ bedragen in 2021 €42,7 miljoen 
(2020: €37,1 miljoen) en zijn afkomstig uit 
(meerjarige) onderzoeksprojecten. 

Hieruit vloeit de debet balanspositie ‘onderhanden 
contractprojecten’ van €17,8 miljoen per 31 december 
2021 voort en een creditpositie ‘onderhanden 
contractprojecten’ van €54,9 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 contractprojecten, 
het decentrale karakter, de diversiteit van 
subsidieregelingen, het schattingselement omtrent de 
nog te maken uitvoeringskosten, hebben wij dit 
geïdentificeerde als kernpunt in onze controle. 

  De controle van de baten contractprojecten 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.  
 
Wij hebben voor de projecten die in 2021 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.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 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, alsmede of de in dit kader 
vereiste toelichting juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan 
de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

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 de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van 

de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
2.2.3 ‘Bestuursverslag’ van het Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 2021 is vereist 
voor het bestuursverslag en de overige gegevens. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.3 ‘Bestuursverslag’ van het Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 
2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur en de algemeen directeur zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.3 ‘Bestuursverslag’ van het Accountantscontroleprotocol 
OWB-instellingen 2021. 

  

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde vereisten 
  

Onze benoeming 
Wij zijn door het bestuur op 12 februari 2019 benoemd als accountant van de KNAW vanaf de controle 
van het boekjaar 2019 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant. 
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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. 

Geleverde diensten 
De diensten die wij, in aanvulling op de controle van de jaarrekening, hebben geleverd aan de 
organisatie en haar dochtermaatschappijen, in de periode waarop onze wettelijke controle betrekking 
heeft, zijn toegelicht in punt 4.4 van de toelichting van de jaarrekening. 

  

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 getrouw weergeven 
van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur en 
de algemeen directeur zijn ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 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 Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 2021. 

In dit kader zijn het bestuur en de algemeen directeur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur en de algemeen directeur noodzakelijk achten om het opmaken van 
de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moeten het bestuur en de algemeen directeur afwegen of de 
KNAW in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de KNAW te liquideren of de 
activiteiten 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 activiteiten in continuïteit 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. 
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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. 

Amsterdam, 10 mei 2022 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

/PwC_Partner_Signature/ 

drs. R.S.F. Loesberg RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 
van de KNAW 
  

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 Accountantscontroleprotocol OWB-instellingen 2021, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s 

− dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude, 

− van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
die van materieel belang zijn; 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

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

• het vaststellen dat de door het management gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
KNAW haar activiteiten 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 en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
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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 
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de 
omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben 
wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële 
informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met het bestuur en de algemeen directeur 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. 

Wij bevestigen aan het bestuur en de algemeen directeur 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 op basis van alle zaken die wij met 
het bestuur en de algemeen directeur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze 
controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame 
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 
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Bijlage 1. Specificatie private bestemmingsfondsen 

Financieel bedragen x € 1.000

Stand
per

01-01-2021
Bestedingen
doelstelling

Verdeeld
beleggings-

resultaat

Legaten /
Vermogens-
overdracht

Stand
per

31-12-2021

KNAW Fonds Gedragsonderzoek:
• Van der Gaag Fonds
• Sara van Dam z.l. Fonds

971
7

-62
-7

139
0

0
0

1.048
0

KNAW Fonds Medische Wetenschappen:
• Ter Meulen Fonds
• Van Walree Fonds
• Van Leersum Fonds

7.914
1.523
1.222

-315
-6

-73

1.150
225
175

0
0
0

8.749
1.742
1.324

KNAW Fonds Ecologie:
• Ecologie Fonds 3.111 -98 453 0 3.466
KNAW Fonds Geesteswetenschappen:
• Fonds Geesteswetenschappen
• Maartje Draak Fonds Keltische Talen en 

Cultuur
443
298

-3
-1

65
44

0
0

505
341

KNAW Akademie Fonds:
• Legaat Hoogerbrugge 334 0 50 0 384

Overige fondsen:
• Stichting J. Gonda Fonds
• Fonds Staatsman Thorbecke
• Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds
• Van den Houten Fonds
• Dr. J.L. Dobberke Stichting
• Evert Willem Beth Stichting
• Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting
• Stichting Van ’t Hoff Fonds
• De la Court Fonds
• Arend Heyting Stichting
• Fonds Geschiedenis KNAW
• Stichting Erasmi Opera Omnia
• Stichting Gilles Holst Fonds
• Stichting Bakhuis Roozeboom Fonds
• Lorentz Fonds
• Overige fondsen < K€ 15

6.242
3.557
2.455
2.433
1.771
1.201

0
298
202
187
527
108

66
21
19
12

-62
-7

-77
-69
-65
-26

0
-4
-5
-2

-365
-9
-3
-3
-4
0

920
526
358
355
258
176

55
44
30
28

0
15
10

3
2
1

0
0
0
0
0
0

732
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.100
4.076
2.736
2.719
1.964
1.351

787
338
227
213
162
114

73
21
17
13

Totaal 34.922 -1.266 5.082 732 39.470

  
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
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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

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. Specificatie projecten met specifieke OCW-subsidies

bedragen x € 1.000

Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
NIOD
370-ECR RESERVE 1-10-2018 -87 143 0 -230
Expertisecentr. Restit. 2020 1-1-2020 -10 -10 0 0
370-ECR2021 1-1-2021 0 999 969 -30
Genocide na 1948 1-4-2018 1 1 0 0
Expertisecentrum Restitutie 1-1-2019 -133 -133 0 0
PPROCE 1-11-2019 -458 0 253 -205

-686 1.001 1.222 -464
DANS
E-RIHS.NL 1-12-2020 -70 0 31 -40

-70 0 31 -40
KNAW-centraal
520-20SaS1, SaS. 1-1-2020 -218 44 221 -41
530-20WC01, Wetenschapscomm. 1-1-2020 -1.431 0 920 -510
Indonesië 1-1-2005 1-7-2021 -1.565 0 75 -1.490
China Desk 16-10-2003 31-12-2021 -407 0 407 0
PSA 29-9-2015 31-12-2023 -2.635 0 390 -2.245

-6.255 44 2.013 -4.286
Humanities Cluster
Tegen de stroom in HuygensING 1-3-2019 0 55 55 0
eCodicesNL 1-5-2020 31-12-2022 0 115 115 0

0 170 170 0

Totaal projecten met specifieke OCW-subsidies -7.011 1.215 3.436 -4.790
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Bijlage 3. Specificatie projecten met subsidies van de Europese Unie

bedragen x € 1.000

Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten  

31-12-2020  
Ontvangen  

in 2021  
Kosten 

in 2021  

Onderhanden 
projecten  

31-12-2021
DANS
RDA 4.0 1-3-2018  8 8 0 0
EOSC HUB 1-1-2018  42 11 30 60
OpenAire Advance 1-1-2018  25 42 16 0
Freya 1-12-2017  59 71 13 0
FAIRsFAIR 1-3-2019  -444 1.000 818 -625
SSHOC DANS 1-1-2019  -100 0 136 36
ARIADNE Plus 1-1-2019  -15 60 49 -26
Europeana Archeology 1-2-2019  53 55 0 -3
EHRI-PPF 1-1-2020  -44 7 34 -17
EHRI 3 1-9-2020  -42 0 26 -16
EOSC-synergy 1-9-2019  -26 134 104 -56
IPERION-HS 1-4-2020  5 0 5 10
4CH 1-1-2021  0 116 28 -88
DICE 1-1-2021  0 36 42 5
EOSC Future 1-4-2021  0 107 21 -87
BY-COVID 1-10-2021  0  0  4  4

-480 1.649 1.326 -803
Humanities Cluster
Odeuropa 1-1-2021 31-12-2023 -600 0 223 -377
Odeuropa Partnerproject 1-1-2021 31-12-2023 -1.506 0 1.506 0

CLS-INFRA 1-3-2021 1-3-2025 0 198 20 -178
Industrialization NW EU China 1-5-2015 28-2-2021 214  297  83  0
LONGPOP 1-10-2015  -7  -7  0  0
DREAM 1-9-2018  -11 1 2 -9
EURHISFIRM 1-12-2018 31-12-2019 -2 0 0 -2
EOSC-hub 1-1-2018  -46 8 11 -43
SSHOC 1-1-2019 31-12-2019 4 0 0 4
CLARIN ERIC 2019 Windhouwer 1-1-2019 31-1-2020 0 17 17 0
Polifonia 1-3-2021 31-8-2023 0 139 77 -62
Clarin Eric Windhouwer 2020 1-8-2020 31-10-2021 -3  6  8  0

  -1.957 657 1.948 -667
NIDI   
SERISS 1-7-2015  -27 0 0 -27
GGP-EPI 1-1-2017  -155 0 104 -51
ECDP 1-1-2018  -20 0 0 -20
SSHOC NIDI 1-1-2019  -164 -25 227 88
CONOPP 1-6-2013  -4 0 4 0
YouthLife 1-1-2021  0  133  39  -94
COORDINATE 1-3-2021  0  180  17  -163
FamilyComplexity 1-2-2020  65  71  86  79
Cross Migration 1-3-2018  7 10 2 0
MyMove 1-7-2019  -452 497 296 -653
QuantMig 1-2-2020  -264 -26 142 -96
FUME 1-12-2019 30-11-2022 -207  36  94  -150

  -1.221 876 1.011 -1.086
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten  

31-12-2020  
Ontvangen  

in 2021  
Kosten 

in 2021  

Onderhanden 
projecten  

31-12-2021
NIOD   
PROHUB 1-9-2021 28-2-2023 0 7 3 -4
EHRI-II 1-5-2015  0 0 0 0
EHRI-2 Partnerproject 1-5-2015  0 0 0 0
EHRI-PP 12-1-2018 1-2-2022 -754 147 282 -619
EHRI-PP Partnerproject 1-12-2019  0 252 241 -11
EHRI-3 1-9-2020  -547 0 186 -361
EHRI-3 Partners 1-9-2020  -39 0 39 0
Fem-Resist 1-7-2019 30-11-2021 -4  74  78  0

  -1.343 480 829 -994
Westerdijk Instituut   
EU/ GoMyTri - 645701 1-1-2015 30-11-2019 -9  0  9  0
EU/ CORBEL - 654248 1-9-2015 31-1-2021 0 2 0 -2
EU IS_MIRRI21 871129 1-2-2020  -281 0 166 -116
EU/MC-OPATHY 642095 1-9-2015 31-3-2020 -18 0 11 -7
EU RISE 101008129 MYCOBIOMICS 1-4-2021  0 79 0 -79
EU/EOSC-Life 824087 1-3-2019 28-2-2023 74 67 18 25
EU/BIO-720918-FALCON 1-1-2017 20-12-2021 142  922  781  0

  -92 1.070 984 -178
Hubrecht Instituut   
EU/ERC-851564 EpiRep 1-12-2019 30-11-2024 -231  487  509  -210
EU ERC 716894 IniReg 1-10-2018 31-3-2022 -76  0  551  475
EU RESCUE 801540 (bartscherer) 1-2-2019 31-1-2023 -4  21  25  -0
EU/ERC-850554 SignalingDynamic 1-3-2020 28-2-2025 -324  410  335  -399
EU ERC-742732 Selforg. Embryo 1-6-2021 28-2-2023 0  0  33  33
EU\ERC-949708 TF-Dynamics 1-1-2021 31-12-2025 -466  0  132  -333
EU/ERC-670133 Organoid 1-11-2015 30-9-2021 459 459 0 0
EU/PHC-668294-INTENS 1-1-2016 31-12-2021 190  157  90  124
EU/MSCA-IF-797966 - PNECtumor 1-1-2019 31-12-2020 62 62 0 0
EU/MSCA/MCExtrusion 101026478 1-6-2021 31-5-2023 0  122  53  -69
EU/ERC-101020405 Gut Hormones 1-10-2021 30-9-2026 0  957  46  -911
EU IMI2 JU-101007937 PERSIST. 1-7-2021 30-6-2026 0  172  0  -172
EU/ERC-648804 Cancer Recurren 1-3-2020 29-2-2024 -164  0  69  -96
EU / IMI / 115582 EBiSC 1-1-2020 30-6-2022 -295  45  177  -163
EU MSCA-ITN SAND 860035 1-11-2019 31-10-2020 0  0  0  0
EU ERC 101003210 XlinkRepair 5-1-2021 4-30-2026 0  700  39  -661
EU/ERC-742225 IntScOmics 1-1-2018 31-12-2022 -192 271 340 -124
EU/MSCA-ITN EpiSyStem - 765966 1-3-2018 28-2-2022 36 68 73 41
EU/MSCA EpiTranscrip. - 798573 15-5-2019 31-5-2021 14 58 44 0
EU CSA LifeTime 820431 1-3-2019 30-6-2020 -1 0 0 -1
EU/HCA-874710 ESPACE 1-1-2020 30-6-2022 0 25 25 0
EU IMI2 JU-101007937 PERSIST 1-7-2021 30-6-2026 0 206 2 -205
EU/MSCA CO-FUND RESCUE 801540 1-7-2019 31-5-2023 -15 20 23 -12
EU/RIA-REANIMA 874764 1-1-2020 31-12-2024 -27 207 168 -66
EU MSCA CO-FUND RESCUE 801540 1-3-2020  -20 -14 4 -2
EU/ERC-678423 EpiID 1-4-2016  117 0 108 225
EU ERC CoG-101002885 FateID 1-10-2021 30-9-2026 0 700 203 -497
EU/ERC-855158 ANEUPLOIDY 1-4-2020 31-3-2026 -1.148 32 815 -364
EU/ERC-677936 RNAREG 1-4-2016 6-1-2022 9 222 213 0
EU/MSCA-IF smTI-101026470 1-5-2021 30-4-2023 0  122  52  -70

  -2.077 5.508 4.131 -3.454
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten  

31-12-2020  
Ontvangen  

in 2021  
Kosten 

in 2021  

Onderhanden 
projecten  

31-12-2021
Nederlands Herseninstituut   
MSCA IF 2020 MyeSync 15-3-2021 14-3-2023 0 114 71 -43
ERC StG Coordinated Doppamine 1-5-2015 6-6-2021 -23 0 23 0
H2020 ERC StG HelpUS / Gazzola 1-7-2018 1-7-2023 -427 320 223 -524
EU HBP SGA 3 WP2 / Levelt 1-4-2020 30-9-2023 -180 0 187 7
H2020 MSCA-IF ResonanceCirc. 15-12-2020 14-12-2022 -114 0 89 -25
EU HBP SGA 3 WP2&3 1-4-2020 30-9-2023 -464 0 448 -16
EU HBP SGA 3 WP1 / Kooijmans 1-4-2020 30-9-2023 -142 0 86 -56
H2020 NeuraViPer 1-9-2020 31-8-2024 -241 0 172 -69
EU ERC PoC INSOMNIA AID 1-1-2021 30-6-2022 -113 0 113 0
EU ERC AdG Insomnia 1-11-2015 1-11-2021 145  0  0  145

  -1.559 434 1.411 -581
NIOO   
AKWa Limnotrons AQUACOSM 1-6-2016 31-12-2020 0 0 0 0
H2020 Mantel 722518 LdSD 1-1-2017 15-11-2021 45 0 14 59
H2020 AQUACOSM LdSD 1-11-2016 31-12-2021 -62 0 124 62
H2020 MSCA-ETN BENMIC-MIRA PG 1-1-2018 30-11-2021 -43 0 44 1
H2020 SFS EXCALIBUR AB 1-6-2019 31-5-2024 -125 2 35 -92
H2020 MSCA-IF PREDICT 839704 1-3-2020 27-10-2022 -81  -85  -3  1
H2020 MSCA-IF PLECTRA 841581 1-4-2019 1-4-2022 -122 0 0 -122
H2020 MSCA-IF SOFT 890874 1-2-2020 31-8-2022 -105 0 78 -27
H2020 MSCA-GF GloSoilBio 1-9-2021 31-8-2024 0 156 24 -132
H2020 EPIDIVERSE PENVOERING 1-9-2017 28-2-2022 -1.381 0 0 -1.381
H2020 EPIDIVERSE Central Man 1-9-2017 28-2-2022 270 0 43 313
H2020 EPIDIVERSE RTN CO 1-9-2017 28-2-2022 269 0 8 277
H2020 ITN LIFEHIST aio1 1-9-2017 28-2-2022 190 0 28 217
H2020 ITN POPULUS aio2 1-9-2017 28-2-2022 160 0 15 175
H2020 MSCA-ETN MiRA-ESR11 AB 1-1-2018 31-1-2022 -26 0 25 -1
H2020 AQUACOSM-plus 871081 LSD 1-4-2020 31-3-2024 -172 0 45 -127
H2020 DRYVER 869226 LdSD 1-1-2020 31-12-2023 -247  0  62  -185

  -1.429 73 540 -962
Rathenau   
Accelerate 1-1-2017  -1 1 1 0
Recipes 1-1-2019  -1 0 23 22
PROTECT 1-7-2019  -119  0  56  -63

  -121 1 80 -41
Spinoza Onderzoek   
MSCA-IF Mapping Spatial Vision 1-6-2019 26-12-2021 8  41  33  0

  8 41 33 0

Totaal projecten met subsidies van de Europese Unie -10.271 10.788 12.294 -8.765
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Bijlage 4. Specificatie projecten met subsidies van NWO

Deze bijlage is ontstaan naar aanleiding van afspraken tussen de KNAW en NWO om met 
ingang van het boekjaar 2007 de jaarlijkse accountantscontrole bij de KNAW uit te breiden 
naar de NWO-projecten om daarmee de eindafrekeningen van die projecten niet meer van een 
aparte accountantsverklaring te hoeven voorzien. Deze aanpak is een eerste stap in de richting 
van SISA (Single Information Single Audit), dat wil zeggen één jaarlijkse accountantsverklaring 
die de financiële verantwoordingen voor alle activiteiten dekt.

bedragen x € 1.000

Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
Humanities Cluster
NWO- The art of reasoning 1-6-2016 31-5-2021 65 65 0 0
Golden Agents 1-11-2016 31-12-2022 -306 827 965 -168
NWO- Managing Crisis 1-3-2016 31-8-2020 32 32 0 0
NWO- Eastbound 1-6-2016 31-12-2021 28 28 0 0
CLARIAH- ANANSI 1-10-2015 -56 -56 0 0
CLARIAH- contributies 1-1-2015 233 233 0 0
CLARIAH- coordinatie 1-1-2015 -166 -271 -105 0
Clariah Structured Data Hub 1-1-2015 31-3-2020 27 27 0 0
Clariah 15-088 WP3 Linquistics 1-1-2015 15 15 0 0
Isidore's Etymologiae 1-2-2018 30-11-2021 -16 4 52 32
Digitale charterbank Nederland 1-3-2018 -6 0 0 -6
Virtual Interiors 314-99-302 1-5-2018 31-8-2022 -186 177 317 -47
Track changes 1-6-2018 1-6-2023 -165 117 91 -191
Clariah Extra 1-11-2018 31-1-2020 5 5 0 0
Republic 1-1-2019 30-6-2024 -481 769 719 -531
Clariah Plus WP 2 1-1-2019 31-12-2023 897 184 489 1.201
Clariah plus WP1 1-1-2019 31-12-2023 515 81 1.139 1.573
Clariah Plus WP6 1-1-2019 31-12-2023 306 81 374 600
Clariah Plus WP3 1-1-2019 31-12-2023 480 0 263 743
Clariah Plus WP5 1-1-2019 31-12-2023 846 0 868 1.715
Public Diplomacy 11-7-2019 31-8-2024 -577 48 146 -479
Bloemendal TransLatin 1-10-2019 31-12-2023 -35 162 171 -27
HisVis 1-9-2019 30-6-2020 -10 0 0 -10
Scholary Users 1-10-2019 31-12-2023 18 0 1 19
A Game of Thrones? 1-10-2019 31-12-2023 -4 59 67 4
Coping with drought 1-11-2019 31-12-2024 29 88 59 1
Tijdschriftenplatform 1-5-2020 31-5-2023 55 252 199 3
Lifting the burden of disease 1-5-2020 31-12-2021 0 0 0 0
ImpFic 1-4-2021 0 67 18 -49
Visualizing the Unknown 1-5-2021 0 0 3 3
IG Coordinatie DI Clariah Plus 1-5-2021 31-12-2023 0 9 22 13
Globalise voortraject 1-8-2021 31-1-2022 0 9 9 0
Monarchie in turmoil 1-6-2017 53 25 51 80
Resilient Diversity 1-2-2017 31 69 65 27
Exploring Slave Trade in Asia 1-9-2018 23-3-2021 -7 0 7 0
Clariah Plus WP4 1-1-2019 31-12-2023 531 -5 426 962
Tolerent migrant cities 1-3-2020 29-2-2024 39 85 51 5
J.J.S v.d. Tol Rubicon 15-8-2019 14-8-2021 -9 38 48 0
(Re)counting the uncounted 1-4-2020 31-12-2022 -14 107 96 -25
Investing in Dutch Brazil 1-6-2021 0 0 20 20
CLAIR-HD 1-12-2021 30-9-2022 0 50 0 -50
Lives and Afterlives in China 1-12-2021 0 0 0 0
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
Odissei 1-12-2020 30-6-2022 5 78 145 72
Clariah Plus WP3 Meertens 1-7-2019 31-12-2023 99 67 199 231
Clariah Plus TICCL/PICCL 1-8-2019 31-8-2021 40 0 0 40
Informed Citizen 1-6-2020 13 3 48 58
NWA routes 1-7-2020 -36 15 52 0
AI:CULT Culturally aware AI 1-9-2020 31-12-2024 0 0 58 58
NWA Levend verleden 2021 2022 1-9-2021 31-12-2022 0 50 11 -38
Clariah totaal 1-1-2015 30-4-2021 -405 8 413 0
Clariah Plus Totaal 1-1-2019 31-12-2023 -5.874 3.301 0 -9.174

-3.994 6.900 7.557 -3.338
DANS
Re-SEARCH 1-1-2017 32 2 2 32
Digging into data 1-9-2017 19 19 0 0
ODISSEI 1-8-2020 26 230 109 -96
CLARIAH plus 1-1-2020 28 86 132 74
MRI TechHotel 1-1-2021 0 9 10 1
NWA-Limes 1-2-2021 0 0 1 1
NWA Archeologie telt 2-11-2020 0 1 2 1

104 347 256 13
KITLV
Violence Strikes Root 1-6-2017 -74 0 28 -46
Traveling Caribbean Heritage 1-3-2017 30-6-2021 -61 0 28 -33
Palm Oil Conflicts 1-3-2019 14 108 94 0
Island(er)s under threat 1-2-2020 0 0 0 0
Anthropology Architecture Art 1-2-2020 -10 0 2 -8
Eilande(rs)n aan het Roer 1-9-2021 0 734 230 -505
Spinoza Hofman 1-9-2019 -1.972 0 575 -1.397

-2.103 842 956 -1.989
NIDI
Explaining differences 1-11-2019 -51 51 55 -47
VENI Zoutewelle 1-12-2019 -158 13 54 -116
NKPS 3e ronde 1-1-2010 -26 0 3 -22
VICI Henkens 15-7-2014 -291 92 281 -103
A place to grow old 1-4-2020 -124 124 208 -40
VICI Janssen 1-10-2020 -1.160 103 257 -1.006

-1.810 383 859 -1.334
NIOD
Japan Joint Seminar 1-1-2019 -13 -13 0 0
Heritages of Hunger 1-1-2020 -48 41 50 -39
Bones of Contention 1-1-2020 -570 52 182 -441
Weaponizing Students 1-1-2019 31-12-2021 -1 0 1 0
Pressing Matter 1-5-2021 1-5-2025 0 0 16 16
Betekenis Kamp Westerbork 1-3-2021 13-3-2022 0 0 2 2

-632 81 251 -462
Westerdijk Instituut
NWO/ ALW 833.13.005 1-3-2013 15-1-2020 0
NWO/TTW 18050 16-11-2020 -61 121 115 -67
NWO TTW 15807 1-9-2017 30-11-2021 -56 0 73 17
NWO/ENW 184.035.005 (ARISE) 1-9-2020 31-8-2030 57 496 284 -155
NWO/ALWOP.233 1-1-2017 31-7-2021 -2 0 37 35
NWO TTW 15807. 1-9-2017 30-11-2021 -49 0 132 83
ZonMw 09120011910033 1-9-2020 31-8-2024 -38 0 62 23

-150 617 704 -64
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
Hubrecht Instituut
NWO/ALWOP.234 16-6-2017 15-10-2021 5 0 25 30
NWO/ZonMw 463002003 / EJP 1-7-2020 30-6-2023 -67 67 87 -47
NWO Chromatin 1-10-2019 31-1-2021 -6 0 6 0
NWO OCENW.GROOT.2019.017 (k) 1-9-2020 31-8-2024 0 127 79 -48
NWO/OCENW.KLEIN.353 1-11-2020 31-12-2024 0 421 478 57
NWO/VENI 916.18.017 1-2-2018 31-1-2021 0 0 0 0
NWO/OCENW.GROOT.2019.029 1-8-2020 31-7-2024 30 134 92 -11
NWO/116002008 1-10-2011 31-5-2021 -658 -1.600 -942 0
NWO-CAS ZonMw 116.006.103 1-1-2016 31-12-2019 -5 0 0 -5
NWO/ZonMw 114021013 1-3-2017 31-3-2021 37 50 13 0
NWO BBOL 737.016.009 1-11-2017 31-10-2022 -27 0 65 38
NWO/024.003.001 ZWK NOCI 1-10-2017 30-9-2022 -427 0 380 -47
NWO/VENI 09150161810107 1-1-2020 31-12-2022 -129 0 91 -38
NWO/OCENW.GROOT.2019.085 1-9-2020 31-8-2024 -49 51 84 -16
NWO/VENI VI.202.045 1-2-2021 31-12-2021 0 210 78 -132
NWO/116002008(RITS) ex 
H58045 1-10-2011 30-9-2022 0 1.600 1.369 -231
NWO/OCENW.GROOT.2019.012 1-9-2020 31-8-2025 28 216 187 -2
NWO/TTW 15804 1-12-2017 31-12-2021 -40 -40 -0 0
NWO/CW 714.016.001 1-4-2017 31-3-2023 227 224 109 112
NWO/Spinozapremie 2017 1-10-2017 30-9-2022 -2.366 0 103 -2.262
NWO/024.004.012 Brainscapes 1-1-2020 31-12-2024 -85 45 134 5
NWO/OCENW.GROOT.2019.017 1-9-2020 31-8-2025 16 68 79 27
ZonMw/TOP 91216058 1-8-2017 30-11-2021 18 0 39 57
NWO/024.003.013 ZWK MDR 1-11-2017 31-10-2022 8 89 75 -6
NWO/ZonMw VICI 
0915018190020 1-4-2020 31-3-2025 -916 113 570 -458
NWO/ZonMw 912.15.017 1-2-2016 31-12-2021 135 135 0 0
ZonMw Psider 10250022110004 10-1-2021 0 0 6 6
NWO/016.VIDI.161.339 1-6-2016 31-5-2021 31 0 9 40
NWO/016.VENI.181.013 28-12-2017 30-4-2021 38 35 -3 0
NWO VENI.202.073 (Guerreiro) 1-12-2020 30-11-2023 0 213 82 -131
NWO/OC10250022120003 (Kind) 1-11-2021 30-10-2025 0 0 4 4
NWO/OCENW.KLEIN.182 1-9-2020 29-2-2024 -50 71 44 -78
NWO/016.VIDI.189.005 1-12-2018 30-11-2023 -524 40 143 -421
NWO OCENW.KLEIN.344 16-10-2020 15-10-2024 -60 75 77 -57
NWO/016.VENI.181.016 1-2-2018 31-1-2021 31 33 6 4
NWO/OCENW.KLEIN.258 1-8-2020 31-7-2024 -54 70 56 -69

-4.859 2.446 3.626 -3.679
Nederlands Herseninstituut
ZonMw-Memorabel/Kessels 1-12-2014 3-1-2021 -0 201 201 -0
NWO Vici Kole 2018 1-5-2018 30-4-2023 -409 75 334 -150
NWO VENI Freal / Kole 1-9-2019 1-9-2022 -99 0 78 -20
ZonMw FMNR Freal 1-9-2020 1-3-2022 -23 0 -2 -24
NWO ICI 00030 Zwaartekracht 1-1-2021 30-6-2024 0 76 66 -10
ZonMw Off Road / Koen Kole 1-12-2021 30-11-2022 0 69 8 -62
NWO ICI 00032 Zwaartekracht 1-9-2021 31-8-2025 0 38 18 -20
NWO-Vidi2015Gazzola/Keysers 1-10-2015 31-1-2021 40 0 0 40
Aspasia-Premie2015/Gazzola 1-9-2016 23-5-2021 60 60 0 0
VICI2016/Keysers 15-8-2016 15-8-2022 75 335 335 75
FLAG-ERA III JTC2019/Gazzola 1-9-2020 31-3-2023 -24 75 40 -58
NWO ASPASIA Gazzolla 2021 7-4-2021 1-4-2026 0 100 0 -100
NWO KLEIN 2 / De Zeeuw 1-2-2020 31-1-2025 61 37 -4 21
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
ZonMwTop2016-Retinal Origin.. 1-7-2016 1-3-2021 135 135 0 0
NWO Women in STEM / Canto 1-9-2021 28-2-2023 0 144 26 -118
ZonMw Top 2018/Levelt 1-5-2018 1-1-2023 -89 135 114 -110
NWO VICI2018/Dumoulin 1-9-2018 31-12-2024 -893 75 299 -668
Aspasia Van der Zwaag 1-5-2019 1-4-2024 -174 0 19 -155
Vidi Van der Zwaag 1-10-2019 1-10-2024 -495 40 115 -420
NWO ENW KLEIN2 / CL 30-6-2020 30-6-2024 -37 72 81 -28
FLAG ERA SoundSight 22-8-2020 21-8-2023 -30 75 68 -37
STW NESTOR (3) POC in Monkeys 1-5-2017 30-4-2022 33 48 85 70
STW NESTOR (4) Refinement... 1-6-2017 31-10-2021 64 119 52 -3
STW NESTOR (5) Wireless System 1-1-2018 1-8-2021 0 0 0 0
NWO Crossover INTENSE 28-6-2020 14-7-2027 -2.269 1.777 777 -3.269
NWO ENW KLEIN2 / PR 30-6-2020 30-6-2024 -67 72 20 -119
NWO Crossover Management 15-7-2020 14-7-2027 -86 74 77 -82
NWO Fine-scale Connect/Lohmann 1-5-2017 1-12-2022 -106 0 61 -44
ZonMw Neurodevelop.dis/
Lohmann 1-10-2017 1-10-2022 41 0 23 64
NWO KLEIN-1 / Lohmann 15-9-2021 14-9-2024 0 66 6 -60
NWO-NPTP/Hersenbank 15-9-2012 15-9-2022 -16 13 178 149
ZonMw REMOVE 1-1-2021 31-12-2025 -120 120 77 -163
ZonMw Beter slapend de .. 1-12-2020 30-11-2024 -93 100 76 -116
ZonMw-Memorabel/Verhaagen 1-12-2014 30-6-2020 99 99 0 0
NWO NWA-ORC LUMC BioClock 1-9-2021 31-8-2025 0 0 23 23
NWO KLEIN 2 / Verhaagen 1-2-2020 31-1-2025 -129 71 147 -52

-4.547 4.299 3.398 -5.448
KNAW Centraal
520-21LDCC 1-1-2021 31-12-2022 0 29 1 -27

0 29 1 -27
NIOO
STW 15424 Lotus-HR 1-1-2017 31-12-2023 21 0 29 50
NWO Ecovillage Boekel TF 1-1-2018 31-12-2021 27 54 27 0
NWO 17077 LOL MV 1-1-2019 31-12-2025 -390 267 165 -492
NWO VENI Tomotani BT 15-1-2020 14-10-2023 -142 13 67 -88
NWO HABQUAL KvO 1-9-2020 30-6-2024 -55 103 71 -88
NWO NPP ARCTICMIGRANTS BN 1-10-2020 28-2-2025 0 0 47 47
NWO NPP PENV 
ARCTICMIGRANTS BN 1-10-2020 28-2-2025 0 191 0 -191
NWO NWA BIOCLOCK KS 1-12-2020 31-1-2025 0 0 0 0
STW 14638 CHIRP MvdP 1-1-2016 31-12-2021 66 0 25 91
NWO ArcticPinkFeet 1-7-2017 1-8-2022 -106 0 118 12
NWO VENI CULINA 1-2-2018 30-9-2021 -8 0 46 37
NWO EPIALW KvO 1-2-2018 31-1-2022 33 67 68 33
NWO GooseHeart HvdJ 1-7-2017 10-12-2021 67 26 44 85
NWO OneHealthPact HvdJ 1-2-2020 31-1-2024 -23 85 114 6
NWO Perdeck2.0 Icarus HvdJ 1-9-2020 30-9-2025 12 107 60 -36
NWO PCComplex WM 1-1-2019 31-3-2024 -51 71 97 -24
NWO ClimAdapt DW 1-11-2018 31-12-2022 -4 98 82 -20
NWO Penv LLB7 WM 28-2-2020 28-2-2026 0 220 113 -107
NWO LL FASE2 WM 1-3-2021 28-2-2026 0 51 0 -51
STW 16475 SMARTRESIDUE 1-7-2018 31-12-2022 56 127 142 71
NWO ZWK MICROP JR 1-1-2020 31-12-2030 -148 326 232 -242
NWO ENDOSPHERE JR 1-2-2020 1-2-2026 -102 -0 30 -73
NWO-GR COORDINATOR JR PenV 1-2-2020 1-2-2025 -0 450 0 -450
TTW VOLControl 12274 1-10-2021 30-9-2025 0 110 0 -110
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31-12-2021
NWO Groen CCC PB 1-11-2015 31-7-2021 16 0 16 32
STW 14218 Back2Roots JR 1-6-2015 1-8-2021 1 0 -1 0
NWO Groen Terpenes PG 1-12-2015 31-12-2021 41 46 4 0
NWO Bacter Pg 1-11-2016 30-11-2020 -36 -36 0 0
NWO VIDI Mark Zwart 1-12-2017 30-11-2022 -240 0 222 -17
NWO GROEN INSECTLOOP WdB 1-5-2018 30-4-2022 -18 0 65 47
NWO-FAPESP BIOFOR WVDP 1-1-2020 31-12-2023 -30 66 85 -12
NWO Aspasia Ciska Veen 1-10-2020 1-7-2024 0 50 0 -50
NWO VENI MASON-JONES 1-8-2021 31-7-2024 0 200 33 -167
TTW Climate-Smart-Forestry 15-6-2021 14-6-2025 0 65 30 -35
NWA Living Labs Ooijpolder 14-1-2021 13-1-2024 0 6 0 -6
L.INT Ecologisch Wijs 1-5-2020 30-4-2024 0 49 49 -0
NWO VICI Martijn Bezemer 1-5-2015 30-6-2021 67 75 8 0
NWO Groen Vital Soils WvdP 1-12-2015 19-1-2023 34 0 34 68
NWO Groen Boost LV 1-12-2015 31-3-2021 31 36 5 0
NWO PSYCHOPHARMA LsDS 1-1-2020 31-12-2023 15 56 65 24
DIGS TTW 1-3-2021 1-3-2025 0 0 7 7

-868 2.978 2.198 -1.648
Rathenau
MVI-Potato breeding 1-1-2016 32 1 1 32
STW T-Tripp 1-10-2017 -34 40 100 26
Living labs VerDuS SURF 1-7-2020 12 29 17 0
NWO Digital Society 1-1-2020 5 0 5 10
Psider Hipgametes 1-8-2021 0 4 4 0

15 74 126 67

Totaal projecten met subsidies van NWO -18.845 18.996 19.932 -17.909
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Bijlage 5. Specificatie overige projecten

bedragen x € 1.000

Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021

DANS
GMH-Beheer 1-1-2014 6 35 33 5
Dariah Cio Team 1-1-2015 8 96 96 8
Dark Archive Mendeley 1-10-2015 5 36 44 14
Technical Working Group 2020 1-1-2020 1 1 0 0
CESSDA Training activities 1-1-2020 3 6 2 -1
CESSDA Trust 2020 WG 1-1-2020 3 4 2 0
Mellon 1-4-2020 -77 -77 0 0
ATP 1-3-2020 11 20 9 0
Integratie BMI in GMH 1-10-2019 10 0 0 10
DCCD-2020 1-7-2020 -7 10 19 2
Polifinia 1-1-2021 0 62 29 -33
Pure3D 1-1-2021 0 0 10 10
DCC Tech Support 1-1-2021 0 12 22 10
CESSDA 2021-2022 1-1-2021 0 44 36 -8
Beheer Wegwijzer Certificering 1-4-2021 0 6 6 0
Tender-DGRTD-DL 1-6-2021 0 18 16 -2
SHEBANQ - maintenance 1-1-2021 0 1 5 4
CTS secretariaat 1-3-2021 0 41 18 -23
DANS Training 2021 1-11-2020 0 18 18 0
Vern.Wegwijzer Certificering 1-8-2020 -12 0 12 0

-48 334 379 -3
Humanities Cluster
Jheronimus Bosch 1-1-2015 31-3-2021 -6 -6 0 0
Intern project/ Hermans 1-1-2015 0 203 203 0
Anne Frank (vervolg) 1-4-2015 46 95 95 46
Mondriaan Editie project 15-10-2015 31-12-2021 -3 107 107 -3
Het Maritiem Portal 1-1-2016 30-6-2021 -10 -0 10 0
NMGN 1-3-2016 31-12-2022 -96 1 30 -67
Constantijn Huygens briefwisse 1-12-2016 31-5-2022 7 21 37 23
Fellows Iran 1-5-2013 31-12-2034 -133 7 14 -126
A. Jongerius 1-10-2015 -61 0 0 -61
Industrialization NW EU onders 1-7-2015 31-12-2021 -3 0 1 -3
Het multiculturele drama 1-12-2016 31-10-2021 0 42 42 0
Global collaboratory 2 1-12-2012 31-12-2022 14 0 11 25
Archeology and Labour rel. 1-1-2015 31-12-2022 -9 0 0 -9
RISTAT.ORG 1-6-2015 28-2-2021 0 2 2 0
ESSHC 2020 1-5-2016 31-5-2021 -12 27 39 0
Fondsen Iran Sadegi 1-1-2008 31-12-2020 -4 0 0 -4
CNT/FAI 1-12-2016 30-4-2021 224 234 11 0
Promotie Mamoudou Sy 1-3-2014 31-12-2018 -7 0 0 -7
Kennislink 1-2-2014 31-12-2022 -13 21 14 -21
Religious and Alt. Healing 1-2-2014 31-12-2022 -3 0 -3 -6
CLARIN ERIC 1-1-2015 31-5-2021 -1 -1 0 0
National eHumanities 1-1-2017 -7 0 1 -6
OPG APH 1-9-2017 31-12-2022 -5 3 -2 -9
Digital forensics 1-11-2017 1-4-2022 0 167 167 0
NMGN-webeditie 1-5-2018 17 23 2 -5
Anne Frank Engelse editie 1-1-2019 0 60 60 0
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Onderhanden 
projecten 
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Ontvangen 
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Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
300 Internationaal Congres OPG 1-4-2019 31-12-2022 -25 0 0 -25
OPG periode 2019-2021 1-1-2019 31-12-2021 -68 75 79 -63
Flexibele Arbeid in de Polder 2-6-2019 1-7-2023 -16 -4 70 58
Zeevarenden 1-10-2019 30-9-2023 32 52 59 39
KNHG jubileum 2020 1-9-2019 30-9-2021 -21 6 21 -5
NL-Lab Kalmthout 't Hart 1-10-2019 31-12-2022 0 176 176 0
Exploitatie KNHG 2020 1-1-2020 28-3-2021 24 21 -4 0
Bijdrage KNHG door HF 21/23 1-11-2020 31-12-2023 0 63 116 54
Exploitatie KNHG 2021 1-11-2020 31-12-2023 0 180 236 57
Maintenace & support 2021 1-1-2021 31-12-2021 0 60 60 0
Autografen Koninklijke Verz. 1-1-2020 31-12-2022 -19 5 41 16
Suriano 1-6-2020 31-5-2024 -15 33 47 -1
Petities 1-10-2020 30-9-2023 -66 0 59 -7
Historicidagen 2022 1-1-2020 31-12-2022 -38 18 -3 -59
Zeevaartbiografieën 1-8-2020 31-7-2021 1 2 0 -1
Maritiem Portal 2021 1-10-2020 31-12-2021 0 22 11 -11
War dummies 1-11-2020 30-11-2021 0 10 10 0
Serverbeheer Anne Frank proj. 1-12-2020 31-12-2021 0 20 20 0
Clarin Certificering 1-1-2021 31-12-2021 0 33 33 0
Pure3D DI 1-3-2021 31-12-2025 0 0 3 3
Migratie servers Huygens 1-1-2021 31-12-2021 0 14 14 0
OpenHuygens.nl 1-6-2021 0 0 0 0
Novel Perceptions 1-6-2021 0 0 11 11
Oral History BZ 1-8-2021 31-12-2023 0 201 68 -132
Globalise Matching 1-12-2021 2-5-2027 0 0 0 0
Vernieuwing Resources Huygens 1-4-2021 30-9-2021 0 22 22 0
Bijdrage KNHG door Harreveldf. 1-1-2018 31-12-2020 74 74 0 0
FNV Archief Project 1-5-2017 31-12-2022 -28 218 258 12
Alternatieve Bewegingen 1-4-2018 15-9-2021 54 63 9 0
Impl. ArchiveSpace 1-8-2018 0 15 15 0
ESSHC 2022 1-4-2019 1-9-2022 9 0 5 13
Metamorfoze CBSA 11-6-2019 31-12-2022 -62 0 66 4
Tegen de stroom in IISG 1-1-2019 30-9-2023 0 86 86 0
Linking Lives 1-9-2019 31-10-2021 -17 19 36 0
Tussen Solidariteit en fragmen 1-10-2019 31-5-2024 36 35 48 50
Oral History VNO-NCW 1-11-2019 39 1 3 41
De Taal van Herkomst 1-11-2019 4 4 0 0
Evaluation social media 1-1-2020 31-12-2020 -6 -6 0 0
Prijscouranten 1-6-2020 31-1-2022 -6 0 24 18
Slavernij geschiedenis 1-7-2020 31-12-2021 -1 4 3 -2
Global Inequality 1-7-2020 31-12-2021 -21 0 0 -21
Embedded-LINKS 28-9-2020 31-12-2021 0 4 4 0
GPI archief ordening 1-10-2020 31-12-2021 -31 -31 0 0
NIOD Collectiebeheer 1-12-2020 31-12-2021 0 0 25 25
HSN vervolg 2508 1-1-2018 31-12-2022 37 62 51 26
DWC/DL (vervolg) 1-1-2015 28-2-2021 0 4 4 0
Populisme socialemedia religie 1-11-2017 0 57 57 0
CLARIN ERIC 2018 Broed. 1-3-2018 6 6 0 0
Cogitch-plus 1-5-2018 -8 0 0 -8
ATM Amsterdam Time Machine 1-8-2018 28-2-2021 14 14 0 0
Language Dynamics in thr Dutch 1-9-2018 1-9-2022 11 0 6 17
NL-Lab Meertens deel 1-10-2019 31-12-2022 0 63 63 0
SABIO 1-6-2020 30-9-2021 0 90 90 0
Staat Ned 3 1-9-2020 31-12-2021 -20 14 28 -6
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Onderhanden 
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Ontvangen 
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Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
Supl.chain cotton 1-1-2021 12-31-2021 0 88 56 -32
Archives Space Productions 1-1-2021 1-31-2022 0 32 32 0
IISG Data storage 1-1-2021 12-31-2021 0 9 9 0
Visualisatie IISH data en col. 1-1-2021 12-31-2022 0 4 4 0
ABN-AMRO Slavernij connecties 1-1-2021 2-28-2022 0 147 336 189
Stakingsdatabase op het web 1-1-2021 12-31-2021 0 6 6 0
SDAP 4-1-2021 5-1-2024 0 111 1 -110
Voorbereiding Amnesty 4-1-2021 12-31-2021 0 5 0 -5
Royalties slavernij boek 5-1-2021 12-31-2022 0 5 0 -4
AIR Rijksakademie (Pilot) 6-1-2021 12-31-2021 0 2 2 0
NN vooronderzoek slavernij 7-1-2021 12-31-2021 0 11 7 -4
Evaluation social media 2021 6-1-2021 12-31-2021 0 11 11 0
Colonial Girl Power 8-1-2021 9-30-2025 0 0 11 11
Migratie als DNA van Amsterdam 4-1-2021 1-31-2022 0 61 38 -22
Maintenace & supp.ond. 2021 1-1-2021 12-31-2021 0 48 48 0
Maintenance & sup col.2021 1-1-2021 12-31-2021 0 46 46 0
Alpro 12-1-2021 3-31-2022 0 0 2 2
Maintenance & support 2021 1-1-2021 12-31-2021 0 110 110 0
Acquisitie / Projectvoorber. 1-1-2021 12-31-2022 0 6 6 0
AVG 1-1-2021 1-31-2022 0 3 3 0
CSIRT 1-1-2021 1-31-2022 0 25 25 0
BHV 1-1-2021 12-31-2022 0 0 0 0
Maintenance & support BB 21 22 1-1-2021 12-31-2022 0 2 2 0
Maintenance and support DI 1-1-2021 31-12-2021 0 197 197 0

-193 3.734 3.823 -104
KITLV
Prins Bernhard Cultuurfonds 1-3-2014 3 0 0 3
Koloniaal Rotterdam 1-8-2018 -14 10 24 0
Mid-career KNAW impuls 1-1-2019 0 107 107 0
Climate Change and Governance 1-3-2021 0 64 64 0
AiO Fonds KNAW 2020-2024 15-4-2020 0 120 120 0
Biografie Djajaninigrat 1-1-2021 0 39 8 -31
Research of caves in Dondon 17-5-2021 0 5 0 -5
Slavernijonderzoek Den Haag 1-7-2021 0 94 0 -93
Metamorfoze topstukken 1-7-2012 11 0 0 11
Dekolonisatie Indonesie 45-50 1-5-2017 31-12-2022 -89 160 127 -122

-89 598 450 -238
NIDI
NC ESS 10/11 1-9-2019 -21 20 47 6
GGP Central Hub 1-1-2020 -50 150 194 -6
Using Machine learning 1-10-2020 0 47 47 0
GGS-NL 1-8-2021 0 0 1 1
Life course transitions 1-4-2019 0 156 156 0
Stepfamilies then and now 1-9-2021 0 0 0 0
Levensloop jongeren 1-3-2018 0 62 62 0
UMCG GRR 1-4-2018 6 12 6 0
Besef en beleving doorwerken 1-10-2018 32 44 12 0
Causes and consequences 1-1-2019 -36 70 91 -15
GAK Award Oude Mulders 1-4-2020 -21 78 83 -16
Pensioen monitor 1-1-2021 0 103 144 42
Multicult drama in perspectief 1-9-2017 0 39 39 0
FP2020 year 2019 1-1-2019 -3 0 3 0
FP2020 year 2020 1-1-2020 62 63 1 0
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Sim life course Psoriasis pat 1-6-2013 -6 0 6 0
GAK Award Roos 1-1-2021 0 82 50 -31
Verkenning bevolking 2050 1-3-2019 0 68 68 0

-37 993 1.011 -20
NIOD
HGS 2020 1-1-2020 36 36 -0 0
HGS 2021 1-1-2021 31-12-2021 0 621 664 44
NOB 2020 1-1-2020 31-5-2021 -36 -31 5 0
NOB 2021 1-1-2021 31-1-2022 0 527 479 -48
Collaborateurs online 1-1-2020 31-12-2021 -22 0 24 3
Vfonds 2020-2021 1-1-2020 31-1-2022 -57 63 179 60
Koopvaardij in de oorlog 1-3-2020 1-3-2022 -29 0 20 -8
De oorlog dichtbij 105164260 1-7-2020 31-1-2022 -135 0 118 -17
Deltaplan Mondriaan 1-1-2021 31-12-2023 0 0 34 34
Bekendmakingen Mondriaan 1-1-2021 30-12-2022 0 70 70 0
WO2 in 100 foto's 2017-2020 1-11-2017 30-11-2021 0 7 7 0
Metamorf. WO2-collecties 1-6-2018 160 165 4 -0
Programma NOB vfonds 01 1-1-2019 30-10-2021 121 3 7 125
Oorlog uit de eerste hand 1-7-2020 1-7-2023 -245 25 114 -156
Parallelle Levens 2 1-3-2020 1-9-2022 23 15 76 84
Metamorfoze Verzetsarchieven 1-4-2020 31-12-2022 -59 61 122 2
Digitalisering SCB-archieven 1-10-2020 1-10-2022 -20 79 45 -55
Digitalisering Anne Frank 1-1-2021 28-2-2022 0 67 68 2
Jodenvervolging 40-45 in N. Br 1-2-2009 -3 0 0 -3
Dekolonisatie Indonesie 1-5-2017 31-3-2022 -26 309 462 127
Psychiatrie in oorlogstijd 1-1-2018 31-7-2022 -104 93 104 -93
Jodenvervolging Rotterdam 1-4-2018 -31 16 74 28
Detachering Keppy 1-6-2017 30-6-2021 32 28 28 32
Parallelle Levens 1-9-2019 -11 -10 0 0
75 jr NIOD Publiekscongres 1-1-2020 -22 0 0 -22
Conf. The Lasting Impact 1-1-2020 -20 0 16 -4
Vervolg VNG in WO2 1-3-2020 -87 129 133 -84
Vooronderzoek NS 1-1-2021 0 27 68 41
Bestuurlijk Amsterdam 1-9-2020 1-9-2024 -142 185 143 -183
Papieren Getuigen 1-4-2020 15-5-2022 0 52 19 -32
Gemeente Zwolle onderzoek 1-5-2021 1-6-2025 0 90 39 -51
Archeologie Sobibor 1-9-2021 31-12-2023 0 44 9 -35
Project Berkhoff 1-12-2018 -16 0 1 -15
Journal of Fascism - Brill 1-1-2020 0 12 12 0
Onderzoek Rode Kruis 1-10-2013 -40 0 0 -40
10 Jaar Oorlog 15-4-2014 -6 0 0 -6

-738 2.680 3.145 -273
Westerdijk Instituut
BCN labs/Ascospores 1-12-2014 31-12-2021 -23 -29 -6 0
Nutreco/Schimmel in diervoeder 23-12-2015 31-12-2023 -30 0 2 -28
DuPont Genencor/TM 15.160 17-12-2015 31-12-2023 -28 0 20 -8
TIFN/Heterogeneity in spores 1-12-2015 30-6-2021 37 87 49 -0
Invisible Sentinel/QUO 00102 1-7-2019 31-12-2023 -27 0 8 -19
Samson Genus Aspergillus 1-12-2019 31-12-2025 -102 0 0 -102
BCN labs/Ascospores ex C81015 1-12-2014 0 29 6 -23
St LSH TKI-LSHM20085 1-4-2021 30-6-2022 0 89 111 21
AUMC Gistonderzoek darmen 20-7-2021 30-6-2022 0 0 0 0
DSM QUO 00191_v1 1-10-2021 30-4-2022 0 15 0 -15
St LSH TKI/LSHM18003 1-6-2018 31-5-2020 17 17 0 0
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DSM QUO 00171 v.2 1-1-2021 31-5-2021 0 35 35 0
CRI/ Citrus Black Spot 1-3-2015 31-12-2021 11 0 -11 0
BMGF/OPP1082853 1-9-2016 31-8-2022 77 169 112 21
KNAW Onderz.fonds BDO1257 1-7-2020 30-6-2023 0 83 73 -10
Suntory/1e contr. (05-aug-19) 5-8-2019 31-12-2022 -138 0 38 -100
Triple E/EFRO,Op-oost/F2F 1-2-2021 31-12-2022 0 70 156 86
Redbiotec/2021-2022 1-11-2021 31-1-2022 0 0 6 6
KNAW Onderz.fonds AZ 3163 1-1-2018 30-6-2022 0 122 122 0
OvV/Navarro-Muno 1-1-2018 31-12-2021 69 69 75 75
Changzheng Hosp / 81720108026 1-1-2018 31-12-2022 -26 -13 2 -11
St LSH TKI LSHM 19089 1-10-2019 30-9-2020 80 80 0 0
ESCMID 1-2-2021 1-8-2022 0 0 12 12

-83 823 810 -95
Hubrecht Instituut
VvhHI/St. Leye Fonds 1-9-2017 30-9-2021 -4 3 7 0
KNAW Onderz.fonds AZ3163 1-1-2018 31-12-2021 0 73 73 0
St LSH TKI/LSHM18033 1-8-2018 31-7-2023 -174 42 139 -77
KWF/12829 1-6-2020 31-5-2024 6 127 156 35
VvhH Antibiotica in schimmels 1-12-2019 -100 0 24 -76
KWF/13661 1-10-2021 30-9-2023 0 15 34 19
NWO/OC10250022120003 
(Sonnen) 1-11-2021 30-10-2025 0 0 5 5
KWF/12260 1-2-2020 31-1-2024 19 166 130 -16
St LSH TKI LSHM21020 1-9-2021 31-8-2025 0 47 48 1
Start-up Budget Hubrecht 1-11-2019 31-12-2021 0 41 41 0
CVON/CONCOR-genes 1-11-2015 31-10-2021 76 0 0 76
NHS/2016T088 1-5-2017 30-4-2020 50 50 0 0
HFSPO/LT001404/2017-L 1-4-2017 31-3-2020 5 5 0 0
Univ of Q./NHMRC/APP1123456 1-1-2017 31-12-2019 0 0 0 0
CVON/2018-30 PREDICT2 1-2-2019 31-1-2023 64 34 42 72
NHS CVON2019-002 OUTREACH 1-1-2021 12-31-2024 0 15 60 46
CVON CONCOR-Genes - YTP 1-10-2020 31-10-2021 4 0 24 28
ZonMw 09120012010018 1-10-2021 30-9-2025 0 187 4 -183
Louis Jeantet 1-4-2004 -304 -611 -307 0
Léopold Griffuel Award 1-3-2012 31-12-2021 -24 -85 -61 0
CGC Long Organoïden 1-1-2014 31-1-2021 -7 0 7 0
Swieringa Stichting 1-1-2016 31-12-2022 -27 0 4 -24
KWF/HUBR 2014-7006 Alpe 
d'HuZe 1-2-2016 31-12-2020 -233 -56 177 0
NETRF/Petersen Accelerator 1-3-2017 28-2-2022 1 131 130 0
CGC IV (Clevers) 1-1-2017 31-12-2021 -22 60 82 0
Koerber European Science Prize 1-4-2017 31-3-2021 -3 0 3 0
KNAW/Akad. hoogleraar 2016 1-1-2017 31-12-2021 -139 0 139 0
Paradifference /A17-0507 15-6-2017 31-1-2022 -15 0 89 75
Oncode (Clevers) 1-9-2017 31-12-2022 -138 125 170 -94
EMBO/ALTF 332-2018 Rolf 1-2-2019 31-3-2021 -5 7 12 0
Longfonds/12.0.18.002 BREATH 1-1-2019 31-12-2022 -246 614 635 -226
NWO/024.003.013 ZWK MDR. 1-11-2017 31-12-2023 -63 178 143 -98
CRUK/SPECIFICAN. C6307/A29058 1-1-2019 31-12-2023 -87 253 219 -122
CRUK/OPTIMISTICC C6307/
A29064 1-1-2019 31-12-2023 40 273 307 75
Longfonds/4.2.18.237JO 1-6-2019 31-5-2022 22 71 77 28
CSHL/Sub 51790214 /314 phase 2 1-5-2019 30-11-2021 40 79 39 0
Oncode (Clevers) /P2018-0003 1-1-2020 31-12-2023 14 121 105 -2
Janssen/ICD 1303722 / MOA 1-7-2019 31-12-2020 -86 -87 -0 0
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EMBO/ALTF 765-2019 Boretto 1-5-2020 30-6-2022 -3 69 70 -2
VvhHI/Clevers COVID-19 6-1-2020 12-31-2022 -41 0 27 -14
Keio/SU2C 3.1416 1-1-2021 12-31-2023 0 211 165 -46
HFSPO/LT000410/2021-C 5-16-2021 5-15-2024 0 76 49 -28
Leducq/ 14 CVD 01 10-1-2014 9-30-2021 0 15 15 0
ALS/Gridd 2017-59 10-1-2017 12-31-2020 69 69 0 0
Louis Jeantet (ex 220-H58019) 4-1-2004 12-31-2022 0 611 307 -304
L. Griffuel Award (ex H58047) 3-1-2012 12-31-2022 0 85 61 -24
Oncode (Clevers) /P2021-0021 7-1-2021 12-31-2022 0 0 12 12
Oncode (De Laat) 9-1-2017 12-31-2022 -194 250 307 -136
KWF/11632 10-1-2018 5-31-2021 26 0 4 30
ZonMw 435005023 6-28-2020 3-31-2021 -23 5 28 0
VvhHI/Oncode I&T COVID-19 4-15-2020 678 -50 -728 0
St LSH TKI/LSHM20025 10-1-2020 12-31-2022 -0 245 254 8
St LSH TKI/LSHM20026 10-1-2020 9-30-2022 -14 121 137 2
KNAW Fonds Licen Opbr COVID-19 6-1-2020 0 -93 -93 0
O&O en Opstart STRIP-1 4-15-2020 0 209 209 0
KWF 2020-1 13117 11-1-2020 2-29-2024 15 32 13 -5
KWF/HUBR 2014-6806 1-5-2015 31-8-2019 -159 -159 0 0
KWF/HUBR 2014-6806 restant 1-5-2015 31-12-2022 0 159 0 -159
Stg. DON / toekenning-II 1-1-2016 31-12-2020 91 100 9 0
LUMC RegMed 1-9-2017 31-8-2018 34 0 0 34
FSHD/vervolg CRISPR-CAS/i Top 1-11-2016 30-4-2021 -1 0 1 0
Beatrix Spierfonds/W.OR18-11 1-10-2018 30-9-2022 -2 0 0 -2
FSHD VvhHI Muscle-in-a-dish 1-6-2019 31-5-2023 6 0 0 6
CGC III (Knipscheer) 1-1-2013 31-12-2017 -39 -39 0 0
CGC IV (Knipscheer) 1-1-2017 30-6-2022 -89 99 188 0
Oncode (Knipscheer) 1-9-2017 31-12-2022 -254 250 350 -154
Kanae Foundation - K. Sato 1-2-2021 31-3-2022 0 8 6 -2
CBG. 1-9-2013 31-12-2025 -434 -1.260 -826 0
KWF/2016-1/10158 1-4-2017 31-8-2021 44 43 0 1
CGC IV (Van Oudenaarden) 1-1-2017 30-6-2022 35 60 25 0
HFSPO/LT000877/2017 1-8-2017 31-7-2021 -1 36 37 0
Oncode (Van Oudenaarden) 1-9-2017 31-12-2022 21 250 274 44
HFSPO/LT000209/2018-L 1-6-2018 31-5-2023 1 71 44 -26
HFSPO LT000097 2019-L 1-12-2019 30-11-2022 -20 6 26 0
St LSH TKI/LSHM19045 1-10-2019 30-9-2023 163 182 211 192
Oncode E&I Program P2019-0045 1-10-2019 31-12-2022 75 269 416 222
EMBO/ALTF 1197-2019 Bhardwa 1-1-2020 28-2-2022 -10 66 70 -6
ZonMw 10250022120002 
(PSIDER) 1-12-2021 30-11-2026 0 0 0 0
UMCU/ startsubsidie 1-4-2013 -276 -331 -55 0
VvhHI/ARVD 1-5-2014 31-12-2020 -194 -506 -312 0
CBG. ex H72004 1-9-2013 31-12-2025 0 1.260 826 -434
CVON/2014-27 REMAIN 31-12-2015 31-10-2021 -175 11 216 30
NHS ERA-CVD/2016T094 1-5-2017 30-4-2020 50 50 0 0
CVON/2017-18 ARENA-PRIME 1-4-2018 30-9-2023 208 207 206 207
Leducq/ 20CVD04 1-1-2021 31-12-2025 0 193 193 0
UMCU / startsubsidie ex H74004 1-4-2013 0 340 200 -139
VvHI (ex H74005) 1-5-2014 0 506 312 -194
KWF 13549 1-9-2021 0 42 51 10
KNAW 3V-fonds 2021 1-7-2021 31-12-2023 0 1 1 0
Oncode (Kind) 1-9-2017 31-12-2022 -157 150 370 63
SNF Stipendium P400PB_186758 1-8-2019 17 15 -6 -4
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KNAW Onderz.fonds. BDO/1227 1-10-2021 30-9-2024 0 33 33 0
Oncode P2021-0024 1-11-2021 31-7-2022 0 50 0 -50
CBG (Kops) 15-12-2016 30-6-2023 -208 0 0 -208
KWF/10126 1-5-2017 28-2-2021 162 71 18 109
CGC IV (Kops) 1-1-2017 30-6-2022 44 60 16 0
KWF/11080 1-2-2018 31-1-2022 52 95 125 82
Oncode (Kops) 1-9-2017 31-12-2022 18 250 293 61
EMBO/ALTF 950-2018 Laband 1-6-2019 31-7-2021 -8 18 26 0
Oncode/Chief Scient. Officer 1-6-2019 31-8-2022 -108 40 90 -58
Wellcome Trust/D. Bodor 1-7-2019 28-2-2022 10 51 63 21
KWF/12625 (Jelluma) 1-7-2020 30-6-2024 -9 88 128 31
KWF/12728 (Kops) 1-7-2020 30-6-2024 -29 101 88 -42
HHMI/IRS 55008747 1-9-2017 31-8-2022 -66 93 122 -37
Oncode (Tanenbaum) 1-9-2017 31-12-2022 -118 150 232 -36
EMBO YIP Award Tanenbaum 2-2-2021 31-12-2025 0 15 0 -15
EMBO ALTF 102-2021 Ratnayake 1-7-2021 30-6-2023 0 38 33 -4
CGC IV (Galli) 1-1-2017 30-6-2022 -19 60 76 -3
HFSPO/CDA00018/2017-C 1-9-2017 31-8-2021 -77 0 77 -0
CGC Call2020_1 Effects 1-11-2020 30-6-2022 14 0 11 25
CGC Call2020_2 Single cell 1-11-2020 30-6-2022 0 0 44 44

-2.234 7.025 7.902 -1.357
Nederlands Herseninstituut
BRAINSCAPES / AMR BV 16-4-2021 31-12-2024 0 0 6 6
UvA-FMG/StG AMMODO 1-4-2020 31-3-2022 13 61 53 5
Investeringen/Van den Berg 1-11-2021 0 2 2 0
NMSS US-RG II 2016 1-10-2016 26-12-2021 23 35 11 0
Investeringen/Kole 1-1-2015 0 4 4 0
Investeringen/Keysers 1-5-2013 0 6 6 0
UMCG/tDCS/Keysers 1-10-2014 31-12-2021 -142 0 142 0
Bial Predictive Coding/Gazzola 1-2-2017 3-9-2021 13 14 1 1
VPP2017-Legon/Gazzola 15-5-2017 31-12-2021 5 0 0 5
Investeringen/Salta 1-5-2020 0 2 2 0
Next Generation Miniscopes 1-1-2017 10-11-2021 0 10 10 0
KNAW OF EPIBrain-CdZ+IW 1-5-2018 31-12-2020 -0 -0 0 0
AN CBR 2020 Single cell Mol. 1-1-2021 31-12-2024 0 68 62 -6
ADMIR TKI LSH / JANSSEN 1-2-2021 31-1-2025 0 58 60 2
Investeringen/de Zeeuw 1-1-2013 0 5 5 0
MYOP-PATH Erasmus MC - NHI 1-1-2017 30-9-2022 26 82 24 -32
Disorders in Albinism/Stg V.HI 1-3-2019 28-2-2024 -58 0 64 6
Improved Miniscopes 3V Fonds 1-2-2020 31-1-2021 0 8 8 0
Investeringen/Kamermans 1-1-2012 0 9 9 0
BF2016 Towards Restoration 1-9-2016 31-3-2022 -34 6 30 -10
Zebrafish Albinism/Stg V.HI 1-8-2019 1-2-2023 -4 130 93 -42
Investeringen/Levelt 1-1-2013 0 8 8 0
Investeringen/Heimel 1-3-2016 0 1 1 0
Albino Nystagmus St.Vr.Heimel 15-10-2018 31-12-2021 -72 0 68 -4
StG Largesse / Levelt 1-6-2019 1-1-2022 200 190 8 19
NWA Startimpuls 2017/Roelfsema 24-9-2018 31-7-2022 0 39 39 0
KNAW-I OF2021 15-10-2021 14-10-2024 0 16 16 0
KNAW 3V-Fonds 2021 1-12-2021 31-12-2021 0 3 3 0
Investeringen/Roelfsema 1-1-2013 0 -1 -1 0
Investeringen/Lohmann 1-6-2013 0 11 11 0
Albinism Stg.Vriend HI/Lohmann 1-10-2018 31-3-2022 -94 0 73 -21
Investeringen/Hersenbank 1-1-2013 0 10 10 0
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MS 17-975 Out of the Box Grant 15-2-2019 30-6-2021 12 0 10 22
MS 18-406g / Hersenbank 1-1-2018 31-12-2022 -9 133 132 -10
SPF 2019/Hersenbank 27-3-2019 26-12-2021 24 61 36 0
Neurogen. Database/StG.Vr.HI 1-3-2020 28-2-2024 16 150 227 92
Investeringen/Swaab 1-1-2012 0 1 1 0
SPF+ALS 2021 Swaab-Shan 1-2-2021 31-1-2025 0 29 0 -29
Investeringen/van Someren 1-1-2012 0 0 0 0
NWA Startimpuls 2017/Someren 1-9-2018 1-9-2022 0 18 18 0
Hersenstichting / LSH-TKI 1-4-2020 31-3-2023 -44 38 52 -31
VU/Beta PG De Winter 1-3-2019 7-2-2021 -110 0 110 0
Investeringen/Verhaagen 1-1-2012 0 1 1 0
IRP-IFP & La Marato 29-10-2015 31-12-2022 39 57 19 0
TKI-LSH Sanquin X-Cure 1-7-2019 27-12-2020 40 0 0 40
Hersenstichting-UvA/SILS 23-9-2019 23-9-2023 29 42 75 62
Ammodo KNAW 2015 1-4-2016 1-3-2021 0 11 11 0
FWO EOS-HUMVISCAT 1-9-2018 31-3-2022 0 67 23 -43
KNAW VPP2017/Xin-Siero 1-4-2018 31-12-2021 1 1 13 13
KNAW OF Microvascular fMRI 30-12-2018 1-3-2024 0 114 114 0
KNAW VPP2018 Merriam-Knapen 1-4-2019 30-4-2022 -6 0 0 -6
Fonds KNAW I 2020 1-11-2021 31-10-2024 0 8 8 0
ABC Grant/UvA-M.de Jong 1-1-2020 31-3-2022 -60 0 39 -21
Fonds KNAW-I 2019 1-1-2021 31-12-2023 0 89 89 0
Wellcome Trust Fund 1-9-2020 26-12-2021 12 28 16 0
Wings For Life NL 25/20 1-9-2020 31-8-2022 -3 89 116 24
TKI-LSH Sanquin RBD CURE 1-1-2021 31-8-2023 0 0 34 34
Start2Cure Stop&Repair MS JV 1-4-2021 31-3-2025 0 103 101 -2
MS 14-880 1-5-2015 31-12-2019 15 15 0 0
MS18-1034 / Mason 1-4-2020 31-3-2023 -21 47 80 12
Start2Cure Stop&Repair MS IH 1-4-2021 31-3-2023 0 98 60 -39
NMS Fonds 1-1-2021 31-12-2024 0 19 56 37
Biogen NINDS / Hamann 1-8-2021 31-7-2023 0 40 5 -35
MS 19-1079 / Leerstoel IH 1-1-2020 31-12-2023 18 25 32 25

-171 2.060 2.305 73
NIOO
SBIR Onderhoud Exp. Dak PB 1-1-2011 30-12-2022 -94 0 10 -84
Kennis Valorisatie NIOO 1-1-2018 31-12-2022 0 0 0 0
RVO HEATSTORE PvdB 1-5-2018 31-12-2021 -48 -16 -7 -39
I.O.P. GS 1-9-2019 1-1-2023 -158 9 2 -165
Dobberke Heuvel 2019 1-12-2018 30-11-2021 0 0 0 0
SLB Serrano 2019 1-10-2019 31-12-2021 -0 0 0 0
ST VDHDB Citybird BT 15-6-2020 2-3-2021 -3 0 3 0
KNAW 3V LED Citybirds BT 1-7-2020 30-4-2021 0 10 10 0
NTNU 2021 Spibirds 1-12-2020 1-12-2022 -50 0 0 -50
Modellering brandgans AnE 1-7-2021 1-7-2024 0 0 0 0
Research Council Norway 314866 1-8-2021 31-7-2025 0 0 0 0
KNAW Dobberke 2349 202115 1-9-2022 1-3-2024 0 0 0 0
KNAW MiniMicro AnE KvO 1-1-2017 31-12-2021 0 0 0 0
FAUNAFONDS GooseScare BN 1-10-2017 10-2-2022 95 0 44 140
KNAW OP EpiBrain 1-11-2017 31-12-2022 0 162 162 0
KNAW OP PredictBill 1-11-2017 31-12-2021 0 27 27 0
KNAW bloed koolmezen 1-7-2021 30-6-2022 0 15 15 0
Lund University Urhan Utku 1-7-2021 1-7-2022 0 0 6 6
KNAW Urhan Academy Ecology 1-3-2021 1-4-2022 0 0 0 0
I.O.P. BN 1-1-2019 31-12-2024 0 -0 -0 0
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I.O.P. KO 1-1-2019 31-12-2024 0 1 1 0
I.O.P. MP 1-1-2019 31-12-2024 -5 0 2 -3
FAUNAFONDS SAD-MBargo 1-10-2017 31-12-2021 54 0 1 55
VT VOGELTREKATLAS HVDJ 1-1-2019 31-12-2021 -7 0 4 -3
NLBIF Biometrie HvdJ 1-9-2020 30-4-2022 11 12 6 5
Modellering brandgans VT 1-7-2021 1-7-2024 0 0 12 12
KNAW Urban Evolution VT 1-12-2021 30-11-2023 0 0 0 0
EVERGLADES WM 1-1-2001 31-12-2024 -9 0 0 -9
SGSF MICROPLASTIC EVD 1-6-2019 31-5-2022 -16 60 54 -21
SGSF NIPFISH LB 1-4-2019 30-4-2022 65 50 31 46
KNAW Eco TrophTrans H.Jin LB 1-4-2020 31-3-2021 -1 -1 0 0
BIJ12 OBN CWO LB 1-6-2020 1-6-2024 9 0 55 64
MinIW GPLake WM 1-11-2020 -4 3 3 -5
PBL PCLAKE WM 1-7-2009 31-12-2024 -41 6 0 -47
STOWA PCSAMEN WM 1-7-2017 31-12-2024 -60 0 -19 -79
I.O.P. LB 1-1-2019 31-12-2024 -18 0 2 -16
I.O.P. WM 1-1-2019 31-12-2024 -115 0 28 -87
I.O.P. DW 1-1-2019 31-12-2024 -10 7 0 -17
ANII German Perez PB 1-1-2018 31-12-2021 -1 0 1 0
ECUADOR BF STALIN VLADIMIR JR 1-11-2018 1-11-2022 -21 15 3 -34
KNAW VPP KOSKELLA MZ 1-11-2018 1-7-2022 -4 0 0 -4
EFRO PROJ-00885 Fiber2Fiber PB 1-1-2019 31-12-2022 274 267 149 156
NNF MATRIX JR 1-1-2020 31-12-2025 -60 267 189 -138
KNAW Ecologie Boezen MZ 24-3-2020 31-3-2022 -4 0 0 -4
KNAW Fonds Ecologie G. Perez 1-8-2021 1-3-2022 0 0 2 2
Collaboration Asia 1-1-2014 31-12-2021 -2 0 2 0
BMGF Promise OBJ00-Permits 1-9-2016 31-8-2022 -11 0 0 -11
BMGF PROMISE OBJ01 1-9-2016 31-8-2022 204 0 94 297
BMGF PROMISE OBJ02- 1-9-2016 31-8-2022 336 0 1 337
BMGF PROMISE OBJ03-Striga Soil 1-9-2016 31-8-2022 89 0 27 116
BMGF PROMISE OBJ04 1-9-2016 31-8-2022 -486 0 1 -485
BMGF PROMISE OBJ05 1-9-2016 31-8-2022 -45 0 2 -43
BMGF PROMISE OBJ06 1-9-2016 31-8-2022 0 0 0 0
BMGF PROMISE OBJ07 1-9-2016 31-8-2022 -138 0 34 -104
BMGF PROMISE OBJ08 1-9-2016 31-8-2022 -123 0 6 -118
BMGF PROMISE OBJ09 1-9-2016 31-8-2022 0 0 4 4
BMGF PROMISE OBJ10 1-9-2016 31-8-2022 45 0 99 145
BMGF PROMISE OBJ11 1-9-2016 31-8-2022 -39 0 20 -18
BMGF PROMISE OBJ90 1-9-2016 31-8-2022 85 0 150 235
BMGF PROMISE OBJ90-OVH 1-9-2016 31-8-2022 21 0 44 65
BMGF PROMISE OBJ99-Partners 1-9-2016 31-8-2022 -488 1.088 621 -955
I.O.P. JR 1-1-2019 31-12-2024 0 4 4 0
I.O.P. WB 1-1-2019 31-12-2024 -27 40 67 0
I.O.P. PB 1-1-2019 31-12-2024 0 5 5 0
I.O.P. PG 1-1-2019 31-12-2024 -13 1 0 -13
KNAW VPP DELACRUZ SG 1-1-2019 1-6-2022 -16 0 0 -16
Hannula personal grant Finland 1-11-2019 -11 7 12 -5
TKI Voedselbossen CV 1-5-2020 31-10-2024 -185 83 54 -214
NPL Onder t Maaiveld WP 1-5-2020 31-3-2024 -711 -277 207 -228
TKI Sluipwesp jdb 1-1-2021 1-1-2025 0 0 34 34
TUM L.OJEDA WP 1-2-2021 31-8-2021 0 23 9 -14
SBNL Elise Mathilde Fonds 1-4-2021 31-5-2022 0 0 36 36
TKI slimmesluipwesp PENV 1-1-2021 1-1-2025 0 58 0 -58
KNAW Urban Evolution TE 1-12-2021 1-12-2023 0 0 0 0
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WUR Promovendi Saldi WvdP 1-2-2009 31-12-2025 -427 0 57 -370
I.O.P. WP 1-1-2019 31-12-2024 -3 13 16 0
I.O.P. MB 1-1-2019 31-12-2024 -3 1 3 -1
I.O.P. CV 1-1-2019 31-12-2024 -1 0 0 -2
I.O.P. KV 1-1-2019 31-12-2024 -1 1 0 -1
I.O.P. AB 1-1-2019 31-12-2024 -3 1 0 -4
METS basis 1-1-2019 31-12-2024 -20 15 35 0
METS CECAlgea TVF 1-1-2019 31-12-2022 -63 0 35 -28
WUR Wildcard TVF 1-10-2019 31-12-2021 -5 0 5 0
AKWa basis 1-1-2019 31-12-2024 -149 249 364 -34
NIOO INFODISRUPT LdSD 1-1-2019 31-12-2022 77 0 83 160
RVO ZONWAT ST 7-1-2020 6-1-2024 12 109 64 -33
TropME basis 1-1-2019 31-12-2024 -27 0 27 0
TKI SMART EK 1-1-2019 31-3-2023 175 0 109 285
TKI SMART PENV UVA 1-1-2019 31-12-2022 0 0 0 0
TKI MicroProFarm EK 1-11-2020 1-11-2024 4 0 67 71
CSEc basis 1-1-2019 31-12-2024 -14 16 30 0

-2.186 2.330 3.224 -1.292
Rathenau
Werkprogramma alg.kst. 1-6-2014 0 4 4 0
Commissiewerk 1-3-2016 0 14 14 0
Digitale Samenleving 1-1-2017 0 184 184 0
Democratische informatiesamenl 1-1-2017 0 44 44 0
Vitale wetens.en kennisecosyst 1-1-2017 0 120 120 0
Gene Editing 1-3-2017 0 38 38 0
Vertrouwen in Ws focusgroepen 1-1-2020 0 22 22 0
Departementale kennisfuncties 1-2-2018 0 9 9 0
Internet of Energy 1-2-2018 0 81 81 0
Virtual Reality/Augmented Real 1-11-2018 0 13 13 0
WTI info functie 1-1-2019 0 267 267 0
De Synthetische Cel 1-1-2019 0 2 2 0
Maakbare Levens 1-1-2019 0 93 93 0
Scoping Genetische Data 1-4-2019 0 16 16 0
Missiegedr.innovatiebeleid 1-7-2019 0 48 48 0
NL in ERA na 2020 1-7-2019 0 18 18 0
Invent.Kennissysteem China 1-7-2019 0 5 5 0
Scopingsproj.surveillancestaat 1-8-2019 0 9 9 0
BaSyC 1-12-2017 7 35 28 0
Landelijk Autorisatie Panel 1-11-2017 -13 0 1 -11
Kiembaan modificatie 1-1-2019 11 37 27 0
Denker KVAB 1-4-2019 0 11 12 2
Publ.participatie Eindberging 1-7-2019 -98 186 300 16
Digital Future Society 1-10-2019 -4 0 4 0
Detachering TK 1-8-2019 -0 18 19 0
Toekomstbestendig IE-systeem 1-6-2020 0 71 71 0
Open Science slotbeschouwing 1-1-2020 0 2 2 0
Dig.publ.waarden onderwijs 1-1-2020 0 80 80 0
Datasolidariteit 1-3-2020 0 1 1 0
artist in residence 1-1-2020 0 13 13 0
Kennisbeleid gemeenten 1-6-2020 0 37 37 0
v.metascience n.onderz.pr. 1-6-2020 0 36 36 0
Ontwikkeling werkprogramma 1-6-2020 0 7 7 0
Ethics en AI 1-4-2020 0 8 8 0
Datacenters 1-9-2020 0 47 47 0



167jaarverslag 2021  – jaarrekening

Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
Advieskosten O&D 1-9-2020 0 4 4 0
Maatsch.Verantw.Ondernemen 1-9-2020 0 65 65 0
Stage microtargeting politiek 1-9-2020 0 3 3 0
Drijfveren v.onderzoekers 2021 1-10-2020 0 32 32 0
Vertrouwen id WS-enquete 2021 1-11-2020 0 34 34 0
Detachering Unesco 1-11-2020 0 43 43 0
Ondersteuning Eerst Kamer 1-11-2020 0 23 23 0
Redactie O&D handboek 1-11-2020 0 6 6 0
Digitaal opgroeien 1-12-2020 0 38 38 0
Int.vergelijking Digi.Demo 1-2-2020 0 1 1 0
Kweken organen in dieren 1-12-2020 -45 224 114 -155
Stim.Fonds Mies Loogman 1-4-2020 -4 5 14 5
We, The Internet 1-9-2020 3 10 7 0
WODC Evil on Line 1-11-2020 -18 133 151 -0
EU open science scenario's 1-2-2021 0 21 21 0
STOA Deepfakes 1-11-2020 7 69 65 3
Techleap 1-12-2020 -23 31 54 0
Opvolging We,the internet 1-12-2020 0 1 1 0
Femtech 1-1-2021 0 46 46 0
REDRESS 1-10-2021 0 1 1 0
EPTA-post corona samenleving 1-1-2021 0 58 58 0
Global TA Book 1-1-2021 0 15 15 0
Burgerschap in een dig.dem. 1-3-2021 0 19 19 0
Kennis goede zorg bij digit. 1-4-2021 0 11 11 0
Persp.pat.AI zorg en welzijn 1-4-2021 0 4 4 0
LC Ecosystemen 1-6-2021 0 24 24 0
Publ.betr.onderz.hoogbegaafd 1-8-2021 0 9 9 0
Burgers in onderzoek 1-9-2021 0 11 11 0
Opgavegericht evalueren 1-9-2021 0 28 28 0
Future of news 1-8-2021 0 5 5 0
Herschept 1-10-2021 0 8 8 0
verantw.id metaverse 1-11-2021 0 0 0 0
routes n.dig.zeggenschap 1-11-2021 0 0 0 0
Digitale infrastr.in de ruimte 1-11-2021 0 6 6 0
Critical review Covid-19 1-2-2021 0 3 3 0
Bescherming mensenrechten 1-7-2021 0 26 76 50
Discussienota dig.beraadsl. 1-5-2021 0 17 17 0
Masterclass Big Data en AI 1-7-2021 0 1 1 0
Deltares advieswerk 1-12-2021 0 2 0 -2
Jaarverslag 1-1-2014 0 7 7 0
Bibliotheek 1-1-2014 0 50 50 0
Najaarsevent 1-1-2014 0 4 4 0
Digitale Communicatie 1-1-2014 0 102 102 0
Pers en Publiciteit 1-1-2014 0 23 23 0
Huisstijl/corporate producties 1-1-2014 0 14 14 0
Rathenau 35 jaar 1-5-2021 0 4 4 0
Ondersteuning 1e en 2e kamer 1-1-2014 0 26 26 0
EPTA 1-1-2014 0 1 1 0

-179 2.841 2.926 -93
KNAW Centraal
520-20CO02, websites/intranet. 1-1-2020 0 66 66 0
520-20IC01, werkplek 2.0. 1-1-2020 0 102 102 0
520-20IC02, Ransomware. 3-10-2020 0 66 66 0
520-20PO01, Werving&Selectie. 1-1-2020 0 189 189 0
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum

Onderhanden 
projecten 

31-12-2020
Ontvangen 

in 2021
Kosten

in 2021

Onderhanden 
projecten 

31-12-2021
520-21IC03, identiteitbeheer. 1-1-2021 11-30-2021 0 0 0 0
520-21PO02, privacy. 12-1-2020 0 75 75 0
520-20FI02, Power BI. 1-1-2020 0 145 145 0
530-21WF01, relatie-beheer. 1-1-2021 0 17 17 0
520-22FI03, Power BI fase 2. 11-1-2021 0 40 40 0
520-22IC04, CISO. 1-12-2021 0 8 8 0

0 707 707 0

Totaal overige projecten -5.957 24.127 26.681 -3.403
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