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voorwoord

Het jaar 2016 zal toch vooral in de herinnering blijven als het jaar waarin een 
Nederlandse onderzoeker in de Nobelprijzen viel. En niet zomaar een Nederlandse 
onderzoeker: de Nobelprijs voor de Scheikunde werd toegekend aan ‘onze’ Ben 
Feringa – bestuurslid sinds 2011. Een onderscheiding waarvan de betekenis 
moeilijk kan worden overschat, temeer daar Ben Feringa zijn nieuwverworven plek 
op het podium onmiddellijk ten dienste stelde van de wetenschap in het algemeen, 
en het belang van nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, verricht door interdisci-
plinaire en divers samengestelde teams, in het bijzonder. 

In januari verscheen onze Strategische Agenda 2016-2020. Het plan draagt de 
naam ‘Wetenschap verbindt’ – en verbinden is wat we vooral hebben gedaan, dit 
jaar. Zoals u in dit jaarverslag in het verslag van het bestuur (zie paragraaf 2.6) 
lezen kunt, is de inrichting van het Genootschap – de oerfunctie van de KNAW – 
verbeterd. Doel van die exercitie: bruggen slaan tussen onderzoeksdomeinen, en de 
bijeenkomsten voor leden en adviesraden een nieuw elan geven. In 2016 namen we 
het initiatief om met twee extra rondes zestien extra vrouwelijke topwetenschap-
pers in huis te halen – dat beleid werpt zijn vruchten af in 2017, het jaar waarin we 
herdenken dat Johanna Westerdijk honderd jaar eerder ’s lands eerste vrouwelijke 
hoogleraar werd. Verder is de betrokkenheid van het KNAW-bestuur bij de institu-
ten vergroot, ging een uitgebreid verbeterprogramma voor de bedrijfsvoering van 
start, bedoeld om meer ruimte te creëren voor de eigenlijke taken van de instituten: 
onderzoek en collecties. Samen met NWO hebben we, in de vorm van een nulme-
ting, de basis gelegd voor de evaluatie van de instituten van NWO en KNAW in hun 
onderlinge samenhang, die voor 2018 op de rol staat (zie paragraaf 3.5).

Het vervult me met trots en genoegen te constateren dat de Kenniscoalitie van 
kennisorganisaties en werkgeversorganisaties in 2016 niet alleen de goede samen-
werking heeft gecontinueerd, maar dat zij op de Nationale Wetenschapsagenda uit 
2015 een Investeringsagenda heeft doen volgen, waarmee het volgende kabinet 
zijn voordeel kan doen: de zo noodzakelijke extra investering van 1 miljard euro op 
jaarbasis in kennis wordt daarin op een logische wijze bestemd. 

Wat me in het verslagjaar het meest is opgevallen is het enorme enthousiasme 
en de doortastendheid waarmee in alle geledingen van de KNAW de handschoen 
is opgepakt en werk wordt gemaakt van de toch niet geringe ambities uit de 
Strategische Agenda. Op sommige terreinen gaan we sneller dan gedacht, op andere 
is de werkelijkheid weerbarstiger dan gehoopt – wat dat betreft is de KNAW, in al 
haar bijzonderheid, een organisatie als alle anderen.

Bij de indeling in dit jaarverslag volgen we de ambities en de doelen zoals verwoord 
in de Strategische Agenda 2016-2020 (zie paragraaf 3.1-3.7). Dat stelt u in staat te 
beoordelen welke voortgang we boeken met het verwezenlijken van onze plannen.

José van Dijck
President
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1. inleiding

1.1 Doelstelling van de KNAW

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

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

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

• Voorts is ze verantwoordelijk voor vijftien instituten1, die zich bezighouden met 
onderzoek in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en levenswe-
tenschappen (onderzoeksfunctie).

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

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

1.2 Kernactiviteiten

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

seling van wetenschappelijke informatie;
• brengt zij adviezen en verkenningen uit;
• voert zij beleid en beheer voor wetenschappelijke instituten;
• 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.

1 Een aantal instituten beheert omvangrijke en unieke collecties die functioneren als (inter)
nationale onderzoek infrastructuren. Als nationale kenniscentra zijn de KNAW-instituten 
complementair aan universiteiten en andere kennisinstellingen.
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1.3 Juridische structuur

De KNAW is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak op grond 
van artikel 1.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW). In de WHW is vastgelegd dat de KNAW een algemeen bestuur kent en 
een algemene vergadering, die bestaat uit de leden van het Genootschap van de 
KNAW. Het algemeen bestuur telt zes leden in totaal, onder wie een president, een 
vicepresident en een algemeen secretaris. Daarnaast zijn De Jonge Akademie en 
de Akademie van Kunsten onderdeel van de KNAW. Beide Akademies hebben een 
eigen bestuur en leggen verantwoording af aan het bestuur van de KNAW. De leden 
van het algemeen bestuur van de KNAW worden gekozen door en uit de algemene 
vergadering. Het algemeen bestuur is onder andere belast met het uitoefenen van 
de wettelijke taken en bevoegdheden. Daarnaast heeft de KNAW een algemeen 
directeur, een directeur instituten (tot 1 oktober 2016), een ondersteunende 
bureauorganisatie en vijftien onderzoeksinstituten. De algemeen directeur is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de KNAW-organisatie. Aan de 
leiding van ieder instituut staat een directeur. Hierna volgt het organigram van de 
KNAW per 1 januari 2017. Zie voor een verdere uitwerking van de governance van 
de KNAW en de wijzigingen daarin in 2016 paragraaf 2.1.
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Organigram KNAW
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Samenstelling bestuur KNAW in 2016
President: prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck
Vicepresident: prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra (tot 1 juni 2016)
Vicepresident: prof. dr. B.L. (Ben) Feringa (tot 1 september 2016)
Vicepresident: prof. dr. ir. W. (Wim) van Saarloos (vanaf 1 september 2016)

Algemeen secretaris: prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gunning (tot 1 juni 2016)
Algemeen secretaris: prof. dr. P. (Philip) Scheltens (vanaf 1 juni 2016)

Lid: prof. dr. ir. A. (Albert) van den Berg (tot 1 juni 2016)
Lid: prof. dr. P. (Philip) Scheltens (tot 1 juni 2016)
Lid: prof. dr. E.J. (Ellen) van Wolde (tot 1 oktober 2016)
Lid: prof. dr. B.L. (Ben) Feringa (vanaf 1 september 2016)
Lid: prof. dr. mr. M.S. (Marc) Groenhuijsen (vanaf 1 juni 2016)
Lid: prof. dr. M.R. (Maarten) Prak (vanaf 1 oktober 2016)

Samenstelling directie KNAW in 2016
Algemeen directeur: mr. M. (Mieke) Zaanen
Directeur instituten: prof. dr. (Theo) Th.W. Mulder (tot 1 oktober 2016)

De Jonge Akademie is een platform 
van vijftig jonge wetenschappers 
(25-45 jaar) die internationaal tot 
de top van hun vakgebied behoren. 
Zij organiseert activiteiten op het 
gebied van interdisciplinariteit, 
wetenschapsbeleid en wetenschap 
en maatschappij. De KNAW faciliteert 
De Jonge Akademie, maar zij opereert 
onafhankelijk. Zie verder paragraaf 
3.1.1.

Samenstelling bestuur De Jonge Akademie in 
2016
Voorzitter: Rianne Letschert (tot 1 april 2016)
Voorzitter: Rens Vliegenthart (vanaf 1 april 2016)
Vicevoorzitter: Willem Schinkel (tot 1 april 2016)
Vicevoorzitter: Lotte Jensen (vanaf 1 april 2016)

Lid: Patricia Dankers
Lid: Hilde Geurts (tot 1 april 2016)
Lid: Maaike Kroon (tot 1 april 2016)
Lid: Christian Lange
Lid: Diederik Roest (vanaf 1 april 2016)

De Akademie van Kunsten is een 
platform van vijftig prominente 
kunstenaars uit de hele breedte van 
de kunsten. Zij heeft tot doel de stem 
te vertolken van de kunsten in de 
Nederlandse samenleving (inclusief 
de politiek) en de interactie tussen 
de kunsten onderling, de kunst en de 
maatschappij en tussen wetenschap 
en kunst te bevorderen. Zie verder 
paragraaf 3.1.2.

Samenstelling bestuur Akademie van Kunsten 
in 2016
Voorzitter: Barbara Visser

Lid: Jurgen Bey
Lid: Francine Houben (tot 1 mei 2016)
Lid: Conny Janssen
Lid: Koert van Mensvoort
Lid: Gijs Scholten van Aschat
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1.4 Nevenfuncties bestuur en directie KNAW

José van Dijck, president
• Voorzitter bestuur stichting RING (dendrochronologie)
• Lid wetenschappelijke adviesraad instituut voor informatierecht (IvIR, 

Amsterdam)
• Lid bestuur stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij
• Lid raad van advies Nationale Denktank
• Lid Maatschappelijke Adviesraad Kenniscentrum Instituties van de Open 

Samenleving (Universiteit Utrecht)
• Curatorium bijzondere leerstoel Forensische Informatica (Universiteit van 

Amsterdam, FNWI)

Wim van Saarloos, vicepresident
• Lid Raad van Toezicht van het Teylers Museum
• Lid Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden
• Lid algemeen bestuur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek
• Lid High Level Steering Group van het EU Flagship Quantum Technologies
• Lid beoordelingscommissie Nationale Iconen

Philip Scheltens, algemeen secretaris
Besturen, comités
• Lid Raad van Toezicht Alzheimer Research Centrum BV
• Lid Scientific Advisory Board Joint Programming Neurodegenerative Disease 

Research
• Lid comité van aanbeveling Stichting Geschiedenis Teruggehaald
• Lid Senaat Deutsches Zentrum Neurodegenerative Erkrankungen
• Lid jury Grete Lundbeck Brain Prize
• Lid programmacommissie European Academy of Neurology
• Vicevoorzitter bestuur Deltaplan Dementie (0,1 fte, via NFU)
• Lid expertraad dementie CZ
• Lid Scientific Advisory Board Institut Pasteur de Lille

Consultancy, advisory boards 
(contracten via en met VUmc Divisie 6, Industry Alliance Office)
• AbbVie BV (advisory board)
• Avraham Pharmaceuticals (advisory board)
• Janssen Research Foundation (advisory board)
• MD Start (consultant)
• Nutricia BV (advisory board)
• Takeda Pharmaceuticals Ltd (advisory board)
• Probiodrug AG (Principal Investigator; voorzitter steering committee)
• EIP Pharma (Principal Investigator)

Overige nevenfuncties
• Co-editor in chief Alzheimer’s Research & Therapy
• Lid managementteam Neuroscience Campus Amsterdam



11jaarverslag 2016

Ben Feringa, lid 
• Voorzitter gebiedsbestuur chemische wetenschappen NWO
• Lid Council Royal Society of Chemistry, UK
• Trust leader Zernike institute for Advanced Materials
• Lid bestuur Functional Molecular Systems (Zwaartekracht-programma)
• Lid international advisory board Solvay Institutes, België
• Lid bestuur Van ‘t Hoff Fonds
• Lid bestuur Stichting Havinga Fonds
• Lid bestuur Backer Fonds
• Lid international advisory board IST Institute Vienna, Oostenrijk
• Lid bestuur ARC-CBBC

Marc Groenhuijsen, lid
• Rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam
• Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Arnhem
• Voorzitter Klachtencommissie ongewenst gedrag Stichting De Runne, Goirle
• Lid Raad van Advies Stichting Nexus
• Lid Board of Directors International Society of Criminology
• Lid bestuur Stichting Fonds Slachtofferhulp
• President, World Society of Victimology
• Member International Advisory Board of the South Asian Society of Criminology 

and Victimology
• Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht

Maarten Prak, lid
• Voorzitter gebiedsbestuur Geesteswetenschappen NWO
• Gastconservator afdeling Geschiedenis Rijksmuseum

Mieke Zaanen, algemeen directeur
Functiegebonden nevenfuncties
• Lid Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board)
• Raad van Toezicht Science Center NEMO/Stichting Nationaal Centrum voor 

Wetenschap en Technologie
• Lid Raad van Toezicht van Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam
• Lid Raad van Advies Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

Overige nevenfuncties
• Voorzitter bestuur van de Stichting WG Kunst
• Lid bestedingscommissie Henk van Os Fonds
• Lid bestedingscommissie Paul van der Heijden Fonds
• Lid Adviesraad van InScience Dutch International Science Film Festival
• Secretaris bestuur Stichting Amsterdamse Academische Club
• Lid curatorium leerstoel molecuulspectroscopie
• Lid curatorium leerstoel kunst en samenleving
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1.5 Contactgegevens

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

De KNAW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

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

2.1 Governance

De governance van de KNAW is op hoofdlijnen geregeld in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en nader uitgewerkt in regle-
menten. In de WHW is vastgelegd dat de KNAW een algemeen bestuur kent en een 
algemene vergadering, die wordt gevormd door de leden van de KNAW. Het bestuur 
van de KNAW stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. De dagelijkse 
leiding is in handen van de algemeen directeur. Aan de leiding van ieder instituut 
staat een directeur.

In de loop van 2016 is de bestuurskracht van de KNAW versterkt. Door een regle-
mentswijziging is de vicepresident voortaan qualitate qua opvolger van de zittende 
president. Nieuw is ook dat de vicepresident, net als de president, geacht wordt 
drie dagen per week beschikbaar te zijn. Bestuur en directie van de KNAW voeren 
twee keer per jaar overleg met elk van de instituten, het periodiek bestuurlijk 
overleg geheten; in het voorjaar over de gerealiseerde prestaties en de jaarrekening 
over het afgelopen jaar, en in het najaar over de plannen en de begroting voor het 
komende jaar.

Mandaatregeling en andere reglementen
De KNAW hanteert met een Regeling Standaardmandaat een besturingsmodel van 
integraal management op decentraal niveau. Daarbij zijn bepaalde bevoegdheden 
op het gebied van onderzoek en de bedrijfsvoering binnen de instituten op grond 
van de mandaatregeling belegd bij de instituutsdirecteuren. 

De KNAW kende in 2016 voorts de volgende reglementen:
• Reglement van de KNAW
• Reglement van de verenigde vergadering van de KNAW
• Reglement van de afdeling Natuurkunde van de KNAW
• Reglement van de afdeling Letterkunde van de KNAW
• Reglement verkiezing gewone leden en buitenlandse leden van de KNAW
• Reglement raden van de KNAW
• Reglement directie van de KNAW
• Reglement wetenschapscommissies KNAW-instituut

Gedragscodes en regelingen
Medewerkers en (bestuurs)leden van de KNAW houden zich aan een aantal 
gedragscodes en regelingen gericht op veilig, onafhankelijk en zuiver wetenschap-
pelijk handelen en de ondersteuning daarvan. Waaronder:
• Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening (VSNU 2004 (2012)), 

herziening wordt voorbereid door een commissie van VSNU, KNAW, NWO, 
NFO, TO2 en VH
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• Gedragscode voor Biosecurity, en het KNAW-advies “Bouwen aan Biosecurity”
• Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onder-

zoek (SWR 2003)
• Gedragscode prijzen, lidmaatschappen en subsidies (2015)
• Regeling Beleggen en Belenen
• Regeling Nevenwerkzaamheden
• Gedragscode ICT-voorzieningen en communicatiemiddelen KNAW

Governance onderzoek door Auditdienst Rijk
In opdracht van de directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, 
Wetenschap en Emancipatie van het ministerie van OCW heeft de Auditdienst Rijk 
in 2016 de governance van de KNAW onderzocht. In overleg met OCW en de KNAW 
is besloten om het onderzoek niet alleen te focussen op de sturing en het toezicht 
vanuit OCW op de KNAW, maar ook op de wijze waarop de sturing, beheersing en 
het toezicht binnen de KNAW vorm krijgen. De hoofdconclusie is dat de interne 
governance van de KNAW goed wordt vormgegeven. De Auditdienst Rijk heeft nog 
wel enkele verbetermogelijkheden voorgesteld.2

2.2 Wetenschappelijke integriteit

De KNAW heeft een regeling voor het melden van (de verdenking van) schending 
van wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De rege-
ling geldt voor KNAW-medewerkers, maar ook voor anderen met een klacht over 
schendingen van wetenschappelijke integriteit door (ex-)werknemers van de 
KNAW. In 2016 zijn er – net als voorgaande jaren – geen klachten ingediend.

2.3 Verenigde vergadering

Het Genootschap van de KNAW bestond tot eind 2016 uit twee afdelingen: de 
Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde. De verenigde vergadering van 
beide afdelingen komt enkele malen per jaar bijeen. In 2016 was er een verenigde 
vergadering op 29 februari, 30 mei en op 24 oktober.

In de vergadering van februari is aan de orde geweest: de Strategische Agenda 2016-
2020 van de KNAW, de structuur van het Genootschap van de KNAW, de voordracht 
van een nieuwe vicepresident en twee nieuwe bestuursleden.
 
In de vergadering van mei heeft het bestuur verantwoording afgelegd door middel 
van jaarverslag en jaarrekening, waarna deze zijn vastgesteld. Voorts is aan de orde 
geweest de aanpassing van het besturingsmodel en de daarmee gepaard gaande 
wijziging van het reglement KNAW.

In de vergadering van oktober is aan de orde geweest: de verbouwing van het 
Trippenhuiscomplex, de herstructurering van het Genootschap en een voorstel 
om in het kader van het Johanna Westerdijkjaar in twee ronden maximaal zestien 
vrouwelijke onderzoekers te benoemen boven het jaarlijkse aantal nieuw te 
benoemen KNAW-leden.

2 Het volledige rapport van de Auditdienst Rijk is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/docu-
menten/rapporten/2016/11/29/onderzoeksrapport-governance-knaw

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/29/onderzoeksrapport-governance-knaw
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/29/onderzoeksrapport-governance-knaw
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Per 1 januari 2017 wordt in plaats van de naam ‘verenigde vergadering’ de naam 
‘algemene vergadering’ gehanteerd. In de nieuwe structuur, waarover in 2016 een 
besluit genomen is, zijn de twee afdelingen vervangen door vier domeinen. In de 
onderstaande afbeelding staan de vier nieuwe domeinen van het Genootschap 
van de KNAW (per 1 januari 2017) en de percentages leden verbonden aan die 
domeinen.

Gedrags-, Maatschappij- en 
Rechtswetenschappen (GMRW)

Geesteswetenschappen (GW)

Medische, Medisch-Biologische en 
Gezondheidswetenschappen (MMBG)

Natuur- en Technische 
Wetenschappen (NTW)

37%
24%

21%

17%

2.4 Bestuursadviesraad

De Bestuursadviesraad (BAR) is in 2015 ingesteld als sparringpartner van het 
KNAW-bestuur bij majeure operaties in de organisatie en bij strategische besluiten. 
De BAR kan ook ongevraagd adviseren. In 2016 heeft de BAR drie keer vergaderd 
over onder andere de nieuwe structuur van het Genootschap, het besturingsmodel 
van de KNAW en de samenwerking met de Netherlands Academy of Technology and 
Innovation.

Samenstelling Bestuursadviesraad in 2016
In de raad hebben de voorzitters van de twaalf ledensecties zitting, alsmede 
vertegenwoordigers van de Akademie van Kunsten en van De Jonge Akademie.

Lodi Nauta (voorzitter) 
Kees Aarts
Hein de Baar
Klaas van Berkel 
Henk Broer 
Paul Hooykaas
René Kahn 
Sasha Lubotsky 
Thomas Palstra
Theo Rasing
Lina Sarro
Nico Schrijver 
Barbara Visser (AvK)
Rianne Letschert (DJA, tot 1 juli 2016)
Rens Vliegenthart (DJA, vanaf 1 juli 2016)
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Per 1 januari 2017 wordt de Bestuursadviesraad in de nieuwe structuur van de 
KNAW vervangen door het domeinenoverleg, dat belast is met het adviseren van 
het bestuur van de KNAW over de integrale forumfunctie en adviesagenda van de 
KNAW, het zijn van eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de KNAW en het 
onderhouden van contacten met de leden uit het desbetreffende domein en de 
adviesraden. Het domeinenoverleg zorgt daarnaast voor verbindingen tussen de 
domeinen, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten, onderzoekers van KNAW-
instituten en externe deskundigen uit de wetenschap, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijfsleven. Voorts kan het domeinenoverleg gevraagd en ongevraagd het 
bestuur van de KNAW adviseren.

2.5 Financiële Audit Commissie

De Financiële Audit Commissie (FAC) adviseert het bestuur van de KNAW over 
financiële onderwerpen en brengt hierover verslag uit aan de ledenvergadering. De 
FAC richt zich met name op het beoordelen van de jaarrekening, financiële positie, 
vermogenspositie en het systeem van risicobeheersing. De FAC houdt ook toezicht 
op de realisatie van de actiepunten uit het accountantsverslag. Bij de vergaderingen 
van de FAC zijn altijd aanwezig: de algemeen secretaris van het bestuur van de 
KNAW, de algemeen directeur en het hoofd Financiën van de KNAW en de externe 
accountant.

De FAC vergaderde in 2016 tweemaal. In april is gesproken over het jaarverslag en 
de jaarrekening over 2015, over de opvolging van de aanbevelingen uit de manage-
ment letter van de accountant, het reservebeleid en de beleggingsresultaten. In 
november is gesproken over de begroting voor 2017-2020, de aanpak van integraal 
risicomanagement, de management letter van de externe accountant en de beoogde 
investeringen in het Trippenhuiscomplex.

Samenstelling Financiële Audit Commissie in 2016

Philip Hans Franses (voorzitter)
Hans Kuipers (vanaf medio 2016)
Andries Meijerink
Thom Palstra (tot medio 2016)
Arthur van Soest

2.6 Verslag van het bestuur

In 2016 vergaderde het bestuur dertien maal, in aanwezigheid van de algemeen 
directeur. 

Tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW sprak president José van Dijck 
haar eerste jaarrede uit: De ‘we’ van wetenschap. Daarin bepleitte zij het belang en 
de waarde van diversiteit en verbindingen in de academische gemeenschap. José 
van Dijck illustreerde hoezeer wetenschap in toenemende mate teamwerk is, en dat 
diversiteit en verbinding daarbij de kernwoorden zijn.
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In januari heeft de KNAW Wetenschap verbindt, Strategische Agenda 2016-2020, 
aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. 
De KNAW formuleert daarin voor de komende jaren 7 ambities, uitgewerkt in 29 
doelen. Rode draad is het versterken van verbindingen: tussen wetenschapsgebie-
den en wetenschappelijke organisaties, tussen wetenschap en samenleving en, in 
eigen huis, tussen de drie Akademies onderling en met de onderzoeksinstituten. 
Om de ambities van de Strategische Agenda 2016-2020 waar te kunnen maken, 
is, conform het advies van de externe commissie die de KNAW in opdracht van 
het ministerie van OCW 2014 evalueerde, versterking van de strategische sturing 
noodzakelijk. Dat heeft in het voorjaar tot een aanpassing van het besturingsmo-
del en reglement geleid.

Het bestuur is beleidsinhoudelijk nauwer betrokken bij de kerntaken van de KNAW: 
instituten, forumfunctie en adviesfunctie. Zo draagt het bestuur bij aan de impact 
van adviezen en forumactiviteiten van de Akademies en is er meer bestuurlijke 
ondersteuning van de wetenschappelijke koers van de organisatie. Met het oog op 
deze intensievere bemoeienis hebben de bestuursleden een onderlinge taak- en 
portefeuilleverdeling vastgesteld. Met het aantreden van Wim van Saarloos als 
vicepresident is op 1 september een nieuw model in werking getreden, waarbij de 
vicepresident voortaan qualitate qua opvolger is van de zittende president. Net als 
de president besteedt sindsdien ook de vicepresident drie dagen per week aan de 
KNAW.

In 2016 is de directiestructuur aangepast. De algemeen directeur, die de dagelijkse 
leiding heeft over de organisatie en zorg draagt voor de voorbereiding, begeleiding 
en nazorg van de bestuursvergaderingen, geeft leiding aan de instituutsdirecteuren. 
De functie van directeur instituten is per 1 oktober 2016 komen te vervallen.

Het bestuur stelde in het verslagjaar op advies vanuit het Genootschap een meer 
transparante structuur van het Genootschap vast, die niet alleen de communicatie 
met en tussen de leden, maar ook de synergie tussen de wetenschappelijke disci-
plines bevordert. Het Genootschap is vanaf 2017 ingedeeld in vier domeinen. Deze 
domeinen zijn gekoppeld aan vier adviesraden, waardoor de verbinding tussen 
de adviesfunctie en forumfunctie van de KNAW hechter is geworden. De indeling 
in domeinen vermindert de lagen in de organisatie, waardoor bestuur en leden 
directer kunnen communiceren en de betrokkenheid van alle leden bij de forum- en 
adviesfunctie toeneemt. 

Met de KNAW-instituten zijn afspraken voorbereid over de wijze waarop zij de 
KNAW-brede ambities, vastgelegd in de Strategische Agenda, helpen realiseren. Het 
gaat daarbij om de nationaal en internationaal onderscheidende wetenschappelijke 
koers en kwaliteit; de inbedding in het Nederlandse onderzoekslandschap; het 
talentbeleid en een optimale bedrijfsvoering. Deze afspraken worden vastgelegd 
in convenanten. In het periodieke bestuurlijk overleg tussen bestuur, algemeen 
directeur en instituutsdirecteur wordt vastgesteld wat nodig is om de strategische 
doelstellingen te bereiken. 

Een onderwerp dat in 2016 en de komende jaren hoog op de agenda staat, is 
de portfolio-evaluatie van de onderzoeksinstituten. De bewindslieden van OCW 
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hebben in hun Wetenschapsvisie 20253 aangekondigd dat de instituten van KNAW 
en NWO (ook) in hun onderlinge samenhang periodiek moeten worden geëva-
lueerd. In 2016 hebben NWO en KNAW in nauwe samenwerking een nulmeting 
uitgevoerd, die op 22 december aan de staatssecretaris van het ministerie van OCW 
is aangeboden. Hierin is de landelijke meerwaarde van de instituten en hun inbed-
ding in het (universitaire) onderzoekslandschap beschreven en is hun bijdrage aan 
de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), de topsectoren en de grote uitdagingen 
zoals opgenomen in het Europese subsidieprogramma Horizon2020 expliciet 
gemaakt.

De KNAW heeft zich met de andere deelnemers aan de Kenniscoalitie ingezet 
voor realisatie van de Investeringsagenda als logisch vervolg op de NWA. De 
Investeringsagenda is, samen met het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie, op 15 
september aan de bewindslieden van OCW en Economische Zaken aangeboden.

Het bestuur maakte zich ook in 2016 sterk voor ‘open science’ – het wereldwijd 
met andere onderzoekers delen van onderzoeksresultaten en onderzoeksdata. 
Bij gelegenheid van de Presidency Conference Open Science op 4 en 5 april in 
Amsterdam, onder de vlag van het Nederlandse EU-voorzitterschap, presenteerde 
de KNAW de uitgave Open boek over open access, waarin onderzoekers uit verschil-
lende disciplines en van verschillende generaties hun visie op de praktijk van open 
science geven. 

Vast onderdeel van de bestuursactiviteiten was ook in 2016 de beoordeling en 
vaststelling van adviezen en verkenningen.

In het onderzoek van de instituten speelt valorisatie een steeds grotere rol, zowel 
inhoudelijk als financieel. Het bestuur besloot in februari tot de oprichting van een 
houdstermaatschappij (holding) om valorisatieactiviteiten te kunnen faciliteren, 
risico’s te beperken en publieke van private geldstromen te kunnen scheiden. 
Daarnaast worden onderzoekers beter ondersteund in de competitieve (inter)
nationale subsidieverwerving.

Veel bestuurlijke aandacht ging logischerwijs uit naar grote projecten binnen de 
institutenorganisatie, zoals de vorming van het KNAW Humanities cluster, waarin 
het IISG, het Meertens Instituut en het Huygens ING hun samenwerking intensive-
ren. Het Huygens ING en het Meertens Instituut zijn in dat kader verhuisd naar het 
centrum van Amsterdam. Het NIAS, dat waar logisch en mogelijk aansluit bij het 
KNAW Humanities cluster, verhuisde eveneens naar Amsterdam.

Een delegatie van het bestuur vergaderde in het verslagjaar tweemaal met de 
ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de organisatie, dit in het 
kader van artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden.

3 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keu-
zes-voor-de-toekomst

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keuzes-voor-de-toekomst
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keuzes-voor-de-toekomst
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3. beleid, resultaten en 
vooruitblik

In januari 2016 verschijnt de Strategische Agenda ‘Wetenschap verbindt’. Hierin 
formuleert de KNAW zeven ambities voor de periode 2016-2020. De uitwerking 
van de ambities in beleidsplannen en convenanten heeft plaatsgevonden in 2016 en 
komt aan bod in dit hoofdstuk.

De zeven ambities van de KNAW voor de periode 2016-2020 zijn:
1. kernactiviteiten verbinden om de KNAW optimaal te laten functioneren;
2. fungeren als ambassadeur en podium voor Nederlandse wetenschappers;
3. versterken van de rol van de KNAW als initiator, inspirator, partner en regisseur 

op het gebied van wetenschapscommunicatie en –educatie;
4. vergroten van de invloed van wetenschap op Nederlands en Europees beleid;
5. versterken en positioneren van de KNAW-instituten als dynamische nationale 

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

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

samenwerking met de partners in de Kenniscoalitie.

De KNAW stelt zich in deze periode ten doel de verbindingen te versterken:
• tussen wetenschapsgebieden en wetenschappelijke organisaties, nationaal en 

internationaal;
• tussen wetenschap en samenleving;
• en, in eigen huis, tussen de drie Akademies en de vijftien instituten.
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3.1 Kernactiviteiten verbinden (ambitie 1)

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

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

wetenschap en kunst verder vergroot;
• heeft de KNAW bijgedragen aan de totstandbrenging van een stimulerend 

onderzoeksklimaat in Nederland;
• is sprake van een inspirerende wisselwerking tussen:

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

• reflecteert de organisatie, zowel bestuurlijk als ondersteunend, de hierboven 
genoemde ambities;

• heeft de KNAW ook jongere onderzoekers – promovendi en postdocs – 
nadrukkelijk bij haar activiteiten betrokken.

De leden van het KNAW-Genootschap, De Jonge Akademie (DJA) en de Akademie 
van Kunsten (AvK) hebben in gezamenlijkheid bijgedragen aan het maatschappelijk 
debat over wetenschap en kunst. In 2016 organiseerden de Akademies een groot 
aantal bijeenkomsten rond belangrijke thema’s in wetenschap en kunst. De ontmoe-
tingen hadden een enkele keer meer het karakter van een expertmeeting; in kleine 
kring werd met leden van de Akademies en relevante stakeholders gesproken over 
bijvoorbeeld de inkomenspositie van kunstenaars of vernieuwing in de boekensec-
tor. Leden ontmoetten elkaar ook tijdens dispuutsavonden, waar werd gesproken 
over onder andere muziek en geneeskunde, of de omgang van kunstenaars en 
wetenschappers met dubieuze regimes.

Ook in 2016 hebben de drie Akademies symposia georganiseerd met als doel een 
breder publiek te informeren over actuele gebeurtenissen en/of recente ontwik-
kelingen in de wetenschap, kunst en maatschappij. Het publiek kreeg tijdens de 
bijeenkomsten ruimschoots de kans vragen te stellen. Voorbeelden van minisympo-
sia in 2016 zijn:
• Tijd en Stress;
• Brexit: soepel & elegant of chaos & brokken?;
• Alzheimer;
• Quantumverstrengeling;
• Citizen science: De betrokkenheid van burgers in het wetenschappelijke proces. 

KNAW-instituten waren actief betrokken bij een aantal van deze bijeenkomsten. 
Op deze manier is de bijdrage van de KNAW aan het maatschappelijk debat in de 
domeinen wetenschap en kunst in 2016 vergroot en heeft zij bijgedragen aan de 
totstandbrenging van een stimulerend onderzoeksklimaat in Nederland. 

Ook leveren leden van DJA en ook steeds meer de AvK een bijdrage aan KNAW-
adviesraden, commissies, beoordelingscommissies en jury’s van de KNAW. 
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De KNAW heeft in 2016 wederom een aantal netwerken van jonge onderzoekers 
en kunstenaars (tussen de 25 en 30 jaar oud) gefaciliteerd. Zo heeft de KNAW ook 
jongere onderzoekers – promovendi en postdocs – nadrukkelijk bij haar activiteiten 
betrokken. Faces of Science heeft als doel dat jonge wetenschappers met videopre-
sentaties een breder publiek informeren over hun onderzoek. De video’s worden 
bekeken door jongeren die staan voor een studiekeuze, maar ook door mensen die 
zijn geïnteresseerd in wetenschap. In 2016 is de derde editie van Art meets Science 
van start gegaan. Tijdens ontmoetingen in het Trippenhuis spreken jonge kunste-
naars en onderzoekers over hun werk en mogelijkheden van samenwerking. De 
bijeenkomsten worden geopend met korte lezingen van leden van het Genootschap, 
de AvK en DJA. 

Nieuw is de samenwerking van DJA, AvK en het Genootschap via Mingler. Dit 
digitale netwerk is gelanceerd om kunstenaars en wetenschappers te helpen bij 
het vinden van partners voor projecten waarin kunst en wetenschap samenkomen. 
Eén van de projecten die DJA in 2016 startte, was ‘Science Buddies voor gevluchte 
wetenschappers’, waarin DJA haar netwerken openstelt voor hoogopgeleide 
vluchtelingen om ze aan een aanstelling of werkervaringsplek te helpen binnen 
eigen gelederen. Inmiddels is er ook structureel contact met organisaties als UAF en 
Vluchtelingenwerk en wordt aan officiële lancering van het project gewerkt.

Indicatoren forumfunctie
Percentages vrouwelijke leden Akademies 2014 2015 2016
Genootschap (leden <65 jaar) 20% 23% 25%
De Jonge Akademie 47% 47% 52%
Akademie van Kunsten 21% 34% 37%

Forum 2014 2015 2016
Bijeenkomsten* 129 138 100

* Forumbijeenkomsten Akademieleden (bijeenkomsten Afdelingen en Secties, dispuutsavon-
den en themabijeenkomsten) en van De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Het 
aantal deelnemers varieert van 150 tot 200 per bijeenkomst. De opkomst is steeds 75-100% 
van het maximaal toegestane aantal bezoekers.

Bij de bijeenkomsten ligt de focus niet op het aantal, maar vooral op de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van adequate ondersteuning. Hierdoor is het aantal bijeenkom-
sten in 2016 lager uitgevallen dan in voorgaande jaren.

KNAW-bijeenkomsten in 2016
7-1-2016 Interrupting the City
11-1-2016 Minisymposium KITLV+NIOD: Oorlog in Indonesië (1945-1950) in 

beeld en geluid
19-1-2016 New Amsterdam Academy 1: The Story of Stuff
20-1-2016 Minisymposium Wat is het belang van Quantumverstrengeling?
21-1-2016 Faces of Science in de OBA
25-1-2016 Phases in transition (Uitreiking Bakhuis Roozeboom Medaille)
27-1-2016 Arts/Science: Academy honours programme for young artists and 

scientists 
15-2-2016 Expertmeeting met de Boekmanstichting Traditie en vernieuwing in 

de boekensector
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16-2-2016 New Amsterdam Academy 2
17-2-2016 Presentaties studenten Wunderkammerproject
18-2-2016 Faces of Science in de OBA
19-2-2016 Van chemie naar ecologie
23-2-2016 Symposium How you choose your energy
24-2-2016 Vervolgsymposium Rosetta’s rendez-vous: welkom op een komeet
25-2-2016 Symposium Gravitatiestraling
7-3-2016 Boeklancering De Toekomst van de Klassieke Muziek – Micha Hamel
7-3-2016 Het Recht in Geding
8-3-2016 Symposium ‘Door de kou bevangen. Vijftig jaar Nederlands onderzoek in 

de poolgebieden’
11-3-2016 Dutch Annual Virology Symposium
14-3-2016 If you are not here, where are you?
14-3-2016 Dispuutsavond
15-3-2016 New Amsterdam Academy 3
15-3-2016 Symposium Towards New Ideas of the University. Science in Transition
17-3-2016 Faces of Science in de OBA
22-3-2016 Uitreiking Descartes-Huygensprijs (levenswetenschappen)
29-3-2016 Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie
31-3-2016 Lezingen deelnemers Hendrik Muller Seminar
1-4-2016 Installatie nieuwe leden Akademie van Kunsten
4/5-4-2016 InterScience De Jonge Akademie: Tijd
7-4-2016 Symposium Toekomstprofiel
12-4-2016 Het laatste taboe in de kunsten met Maria Barnas en Anne Vegter
12-4-2016 Symposium Het Alzheimermysterie
13-4-2016 Symposium Fungi & Global Challenges
13/15-4-2016 Fusarium (CBS, tegenwoordig Westerdijk Instituut)
15-4-2016 Het laatste taboe in de kunsten met Barbara Visser en Nanouk Leopold
20-4-2016 Arts/Science: Academy honours programme for young artists and scien-

tists 
21-4-2016 Faces of Science in de OBA
25-4-2016 Het laatste taboe in de kunsten met Hans van Houwelingen en RAAAF
9-5-2016 Uitreiking SPE-Dissertatieprijzen 
10-5-2016 Eerste Louis Peter Grijp-lezing. De zoektocht naar de auteur van het 

Wilhelmus
11-5-2016 Serie De Stad als Kennisknooppunt (deel 1)
11-5-2016 Het laatste taboe in de kunsten met Gijs Scholten van Aschat en Conny 

Janssen
12/13-5-2016 Moral Sentiments in Modern Society
19-5-2016 Faces of Science in de OBA
20-5-2016 Symposium Uitgedaagd door het Toeval
23-5-2016 Symposium Trade, Diamonds, Leather and Movies. The Economic Turn in 

Jewish History
25-5-2016 Poëzietour Anne Vegter
30-5-2016 Presentatie Koert van Mensvoort bij het NIOO
30-5-2016 Akademiemiddag 
1-6-2016 Serie De Stad als Kennisknooppunt (deel 2)
6-6-2016 Screening documentaire Martin Luther King Bibliotheek 
10-6-2016 Symposium Anton Pannekoek 
14-6-2016 Uitreiking KNAW Onderwijsprijs
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15-6-2016 Serie De Stad als Kennisknooppunt (deel 3) 
16-6-2016 Symposium Citizen science. De betrokkenheid van burgers in het wetenschap-

pelijke proces
20-6-2016 Afscheidssymposium Theo Mulder – Lof der verbeelding
20/24-6-2016 Hendrik Muller Zomerseminar
21-6-2016 Next Generation Architecture
23-6-2016 Uitreiking Prijs Akademiehoogleraren
27-6-2016 Uit de Kunst: Gijs Bakker
29-6-2016 Serie De Stad als Kennisknooppunt (deel 4)
30-6-2016 This Taming World
22-7-2016 Minisymposium Brexit: soepel & elegant of chaos & brokken?
3-8-2016 Symposium Boundless Love. Notions of Love in Various Cultural Traditions
28-8-2016 Paradisodebat
12-9-2016 Installatie nieuwe leden KNAW
15-9-2016 Minicollege Birgit Meyer (en promovenda)
16-9-2016 Expertmeeting met de Boekmanstichting. Het culturele geheugen van 

Nederland. De toekomst van archieven van kunstenaars, particuliere verzame-
laars en culturele instellingen en bedrijven

21-9-2016 Bijeenkomst Wetenschap en verkiezingen
22-9-2016 De ontwikkeling van het Maison d’Artiste prototype
26-9-2016 Uit de Kunst: Liesbeth Bik
29-9-2016 Uitreiking Heinekenprijzen
3-10-2016 Avond Wetenschap en Maatschappij
7-10-2016 KNAW-Nobelprijsavond  
10-10-2016 Het Recht in Geding 
11-10-2016 Symposium Go & Machinale Intelligentie
12-10-2016 Symposium CyberGenetics – Selling genetic test online
12-10-2016 Hoboken lecture Saving our bumblebees
20-10-2016 Arts/Science: Academy honours programme for young artists and scientists 
28-10-2016 Symposium In reprise. Doek op voor het Nederlands toneelrepertoire!
31-10-2016 Uit de Kunst: Kyteman
1-11-2016 Minisymposium Goed werk voor academici. Over de beroepseer van weten-

schappers
2-11-2016 Dispuutsavond
4-11-2016 Erasmus Birthday Masterclass van Kathy Eden
4-11-2016 Erasmus Birthday Lecture by Kathy Eden
5-11-2016 Voorpremière Microbe Fighters - Ledenproject Heddy Honigmann
9-11-2016 Hollandse Meesters in de 21e Eeuw
11-11-2016 Symposium Kantelpunten in het Klimaat
16-11-2016 InterScience De Jonge Akademie: Stress
21-11-2016 If you are not here, where are you?
22-11-2016 Symposium European Extremely Large Telescope (E-ELT)
23-11-2016 Kunst of Koopwaar? 
23-11-2016 KNAW-minisymposium Time Travel Through Soil
25-11-2016 24th Gonda Lecture by Hans Bakker: Monuments of Hope, Gloom, and Glory 

in the Age of the Hunnic Wars. 50 years that changed India (484-534) 
28-11-2016 Musici Akademie van Kunsten en leden Sectie Geneeskunde
29-11-2016 Symposium Fatigue in chronic diseases
1-12-2016 Minisymposium De platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een 

online wereld
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6-12-2016 Uitreiking KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award
7-12-2016 Arts/Science: Academy honours programme for young artists and 

scientists
14-12-2016 Minisymposium Energiepositief bouwen en wonen

3.1.1  Genootschap
Het Genootschap van excellente wetenschappers is de oudste van de drie 
Akademies van de KNAW en heeft de meeste leden. De leden worden voor het leven 
benoemd. De forum- en adviesfunctie van de KNAW wordt primair vormgegeven 
vanuit het Genootschap, en in toenemende mate in nauwe verbinding met de 
andere onderdelen (Akademies en instituten) van de KNAW. Het Genootschap is 
tevens de algemene vergadering van de KNAW (zie paragraaf 2.3).

Nieuwe leden KNAW
Op 12 september 2016 werden de volgende zestien nieuwe leden geïnstalleerd:
• Harold Bekkering (50), hoogleraar cognitieve psychologie Radboud 

Universiteit, directeur Donders Centre for Cognition en Donders Instituut 
voor Hersenen, Cognitie en Gedrag

• Karin Bijsterveld (54), hoogleraar wetenschap, techniek en moderne cultuur, 
Universiteit Maastricht

• Henk Brinkhuis (56), hoogleraar mariene palynologie en paleoecologie 
Universiteit Utrecht, algemeen directeur van het NWO-instituut Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

• Marius Crainic (43), hoogleraar wiskunde, Universiteit Utrecht
• Marileen Dogterom (48), hoogleraar bionanoscience TU Delft, hoogleraar 

biofysica, Universiteit Leiden
• Ron Fouchier (49), hoogleraar moleculaire virologie, Erasmus MC
• Holger Gzella (41), hoogleraar Semitische talen/Hebreeuwse en Aramese 

taal- en letterkunde, Universiteit Leiden
• Anita Hardon (55), hoogleraar antropologie van zorg en gezondheid, 

Universiteit van Amsterdam
• Petra Hendriks (51), hoogleraar semantiek en cognitie Rijksuniversiteit 

Groningen, directeur van het Center for Language and Cognition Groningen 
(CLCG)

• André Klip (51), hoogleraar straf- en strafprocesrecht en de grensoverschrij-
dende aspecten van het strafrecht, Universiteit Maastricht

• Rob Leurs (51), hoogleraar algemene farmacochemie, Vrije Universiteit
• Frank Linde (58), hoogleraar experimentele hoge-energiefysica, Universiteit 

van Amsterdam
• Mihai Netea (47), hoogleraar experimentele interne geneeskunde, 

Radboudumc
• Brenda Penninx (45), hoogleraar psychiatrische epidemiologie, VUmc
• Jonathan Silk (55), hoogleraar boeddhisme, Universiteit Leiden
• Claes de Vreese (41), hoogleraar communicatiewetenschap, in het bijzonder 

politieke communicatie, Universiteit van Amsterdam

En als buitenlands lid is benoemd:
• Shrinivas Kulkarni (50), hoogleraar sterrenkunde California Institute of 

Technology, Pasadena, Verenigde Staten



25jaarverslag 2016

Indicatoren genootschap
Leeftijd leden 2014 2015 2016
35->45 4 4 6
45->55 63 58 60
55->65 155 154 153
65+ 321 333 334
Totaal 543 549 553

Geslacht leden <65 2014 2015 2016
Man 177 166 165
Vrouw 45 50 54

3.1.2 De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is een dynamisch, creatief en innovatief platform van jonge 
topwetenschappers uit alle disciplines met vijftig leden, die voor vijf jaar benoemd 
worden. De Jonge Akademie is in tien jaar uitgegroeid tot een bekend en gerespec-
teerd platform: leden zijn veelgevraagde gasten bij media en De Jonge Akademie 
is serieus gesprekspartner voor bestuur en beleid, nationaal en internationaal, en 
actief betrokken bij wetenschapsbewustwording op scholen en publieksevenemen-
ten. 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 wetenschapsbeleid bracht De Jonge Akademie in 2016 verschil-
lende bezoeken aan Colleges van Bestuur van de universiteiten. Op verzoek van 
minister Bussemaker van het ministerie van OCW heeft De Jonge Akademie in 2016 
aanbevelingen gedaan op het gebied van talentbeleid en diversiteit als input voor 
een geplande Kamerbrief. Tijdens de Open Science-conferentie van 4 en 5 april 
in Amsterdam werden door Rianne Letschert en Christian Lange de gezamenlijke 
Position Statements over Open Data en Open Access door de jonge academies van 
Europa en The Global Young Academy officieel gepresenteerd aan de Europees 
Commissaris Onderzoek, Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas.

In 2016 verstrekte De Jonge Akademie veertien beurzen, waarmee De Jonge 
Akademie-leden in onderlinge samenwerking projecten hebben opgestart die 
passen binnen de doelstellingen van De Jonge Akademie. Een voorbeeld is het 
eerdergenoemde project ‘Science Buddies voor gevluchte wetenschappers’.

Onder de noemer Interdisciplinariteit en Inhoud organiseerde De Jonge Akademie 
in 2016 twee succesvolle InterScience-bijeenkomsten, waarbij een onderwerp 
(Tijd en Stress) vanuit verschillende disciplines wordt belicht. Daarnaast treden 
leden van De Jonge Akademie veel op bij publieksbijeenkomsten en in de media. 
Ook leveren ze een grote bijdrage aan raden, commissies, beoordelingscommissies 
en jury’s van de KNAW en aan diverse evenementen van het Genootschap.
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Nieuwe leden De Jonge Akademie
Op 29 maart 2016 werden de volgende tien nieuwe leden geïnstalleerd:
• Pieter Bruijnincx, universitair hoofddocent chemie & katalyse, Universiteit 

Utrecht
• Belle Derks, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie, Universiteit 

Utrecht
• Tatiana Filatova, universitair hoofddocent milieueconomie, Universiteit 

Twente
• Jason Hessels, universitair hoofddocent astrofysica, Universiteit van 

Amsterdam
• Alexandru Iosup, universitair hoofddocent technische informatica, TU Delft
• Liesbeth van Rossum, hoogleraar interne geneeskunde/endocrinologie, 

Erasmus Universiteit
• Rens van de Schoot, universitair hoofddocent toegepaste statistiek, 

Universiteit Utrecht
• Stefan van der Stigchel, universitair hoofddocent experimentele psychologie, 

Universiteit Utrecht
• Behnam Taebi, universitair hoofddocent techniekfilosofie, TU Delft
• Christiaan Vinkers, psychiater en onderzoeker, Universiteit Utrecht

Zie ook www.dejongeakademie.nl

3.1.3 Akademie van Kunsten
In 2016 koos de Akademie van Kunsten twaalf nieuwe leden, waarmee haar totaal 
op 46 leden4 kwam. Zij organiseerde in het verslagjaar 35 bijeenkomsten. Haar 
leden droegen daarnaast bij aan diverse evenementen van het Genootschap en van De 
Jonge Akademie. Ook in haar eigen bijeenkomsten zoekt de Akademie van Kunsten 
expliciet de verbinding met de wetenschappen. Zo vonden er disputen plaats over 
muziek en geneeskunde, en over de omgang van kunstenaars en wetenschappers met 
dubieuze regimes. 

De Akademie van Kunsten heeft zich uitgebreid gemengd in het actuele publieke 
debat. Het belangrijkste thema in de publieke discussie in de cultuursector betrof de 
inkomenspositie van de kunstenaar en de oprichting van een honorariumrichtlijn. 
Ook de Akademie van Kunsten heeft zich in een serie van publieke tweegesprekken 
gebogen over dit thema. Onder de titel Het laatste taboe zijn vier gesprekken gevoerd, 
waarna deze zijn bewerkt en gebundeld tot een publicatie die in 2017 verscheen bij 
uitgeverij Van Oorschot. 

Op het gebied van adviezen heeft de Akademie van Kunsten de rol van deskundigen 
in het Nederlandse cultuursubsidiestelsel verder uitgediept. Nadat in 2015 de 
Akademie van Kunsten een eerste consultatieronde onder haar leden had gehouden, 
heeft ze in 2016 die lijn doorgetrokken. Er is samenwerking gezocht met het door het 
ministerie van OCW ondersteunde Leiderschap in Cultuurprogramma (LinC). Jonge 
professionals uit de cultuursector hebben het vraagstuk opgepakt en in samenwer-
king met de Akademie van Kunsten een scenario voor een video-advies ontwikkeld. 

4 Het maximum aantal leden is vijftig.

http://www.dejongeakademie.nl
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De Akademie van Kunsten verstrekte in 2016 aan drie leden een beurs uit haar 
Ledenfonds. Onder de gehonoreerde voorstellen bevinden zich projecten voor 
versterking van kunst in het onderwijs en voor versterking van de samenwerking 
tussen wetenschap en kunst.

Nieuwe leden Akademie van Kunsten
Op 1 april 2016 werden de volgende twaalf nieuwe leden geïnstalleerd:
• Louis Andriessen, componist
• Maarten Baas, ontwerper
• Gijs Bakker, edelsmid en ontwerper
• Maria Barnas, dichter, schrijver en beeldend kunstenaar
• Liesbeth Bik, conceptueel kunstenaar
• Nanouk Leopold, filmmaker
• Erik en Ronald Rietveld (duoplaats), filosoof en architect
• Willem de Rooij, beeldend kunstenaar
• Adelheid Roosen, theatermaker
• Ed Spanjaard, dirigent
• Jonas Staal, beeldend kunstenaar
• Wende Snijders, zangeres-performer

Zie ook www.akademievankunsten.nl

http://www.akademievankunsten.nl
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3.2 Podium voor Nederlandse wetenschappers (ambitie 2)

Ambitie 2: fungeren als ambassadeur en podium voor Nederlandse 
wetenschappers

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

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

• heeft de KNAW haar portfolio wetenschapsprijzen en subsidies aangepast aan 
maatschappelijke veranderingen en aan haar eigen doelen;

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

Voor de KNAW is het uitreiken van wetenschapsprijzen een belangrijk middel 
om excellente of veelbelovende onderzoekers te lauweren en zo haar functie als 
ambassadeur voor de Nederlandse wetenschap te onderstrepen. Het uitreiken van 
prijzen – vaak tijdens symposia voor een breder publiek – kan bepaalde onder-
zoeksterreinen en onderzoekers door media-aandacht in de schijnwerpers zetten. 
Zo werden in 2016 wederom de prestigieuze Heinekenprijzen uitgereikt. Voor het 
eerst konden de KNAW-leden een jonge onderzoeker als introducé meenemen 
naar de uitreiking. Nieuw was ook de tweejaarlijkse KNAW Bob Pinedo Cancer 
Care Award, vernoemd naar de vermaarde Nederlandse kankeronderzoeker en 
Genootschapslid Bob Pinedo.

De KNAW nodigde in 2016 tal van wetenschappers, verbonden aan Nederlandse 
universiteiten en onderzoeksinstituten uit in het Trippenhuis of op andere locaties 
om belangwekkende inzichten uit hun onderzoek toe te lichten en in gesprek te 
gaan met een breed publiek van belangstellende bezoekers.

Daarnaast stimuleert de KNAW hoogwaardig onderzoek door het verstrekken van 
stimuleringsbijdragen en beurzen, bijvoorbeeld om het jonge onderzoekers moge-
lijk te maken hun werk te presenteren op een internationale wetenschappelijke 
bijeenkomst.

Medio 2016 is een kwartiermaker benoemd om de mogelijkheden voor ‘friendrai-
sing & fundraising’ voor de wetenschap in het algemeen en ook voor de KNAW- 
instituten te verkennen en gericht beleid voor nieuwe inkomstenbronnen te ontwik-
kelen. Naar verwachting zullen in de eerste helft van 2017 de eerste stappen op dit 
nieuwe terrein worden gezet, waaronder de oprichting van een steunstichting voor 
fondsenwerving.

Indicatoren wetenschapsprijzen
Forum 2014 2015 2016
Prijzen (uitgereikt) 28 30 29
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Wetenschapsprijzen, stimuleringsprogramma’s en fondsen

Wetenschapsprijzen: Heinekenprijzen
De winnaars van de internationale Heinekenprijzen werden in 2016 door de 
verschillende jury’s voor het eerst na raadpleging van minstens twee internati-
onale referenten geselecteerd. De prestigieuze, tweejaarlijkse Heinekenprijzen 
voor wetenschap werden uitgereikt aan:
• Jennifer Doudna (52), Professor en Li Ka Shing Chancellor’s Chair in 

Biomedical Sciences, University of California, Berkeley en Howard Hughes 
Medical Institute Investigator (Verenigde Staten). Zij ontving de Dr. H.P. 
Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica.

• Steven Jackson (53), Frederick James Quick and Cancer Research UK 
Professor of Biology, Department of Biochemistry, University of Cambridge, 
UK and Head Cancer Research UK Laboratories, The Wellcome Trust and 
Cancer Research UK Gurdon Institute (Verenigd Koninkrijk). Hij ontving de 
Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde.

• Georgina Mace (62), Professor of Biodiversity and Ecosystems, Centre for 
Biodiversity and Environment Research, Department of Genetics, Evolution 
and Environment, University College of London (Verenigd Koninkrijk). Zij 
ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen.

• Judith Herrin (73), Professor Emerita, King’s College London, Department of 
Classics (Verenigd Koninkrijk). Zij ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor 
de Historische Wetenschap.

• Elizabeth Spelke (66), Marshall L. Berkman Professor of Psychology, 
Department of Psychology, Harvard University, Cambridge (Verenigde 
Staten). Zij ontving de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de 
Cognitiewetenschap.

De Heineken Young Scientist Awards voor jonge onderzoekers gepromoveerd 
in Nederland werden toegekend aan:
• Edze Westra (University of Exeter, Verenigd Koninkrijk) voor Biochemie en 

Biofysica;
• Mariëtte Boon (Leids Universitair Medisch Centrum) voor Geneeskunde;
• Wouter Halfwerk (Vrije Universiteit) voor Milieuwetenschappen;
• Karwan Fatah-Black (Universiteit Leiden) voor Historische wetenschappen;
• Jasper Poort (University College London, Verenigd Koninkrijk) voor 

Cognitiewetenschappen.

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst ging naar beeldend kunstenaar 
Yvonne Dröge Wendel.

Op 24 oktober 2016 werd bestuurslid Ben Feringa in het Trippenhuis gehuldigd als 
winnaar van de Nobelprijs voor de chemie. Eerder in het jaar, tijdens de jaarlijkse 
Akademiemiddag op 30 mei 2016, presenteerde Ben Feringa het onderzoek van 
zijn groep naar moleculaire motoren.
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Andere wetenschapsprijzen
•	 De Prijs Akademiehoogleraren werd toegekend aan geneticus Hans Clevers 

(Universiteit Utrecht) en classica Ineke Sluiter (Universiteit Leiden). Beide 
wetenschappers ontvangen een miljoen euro, te besteden aan een door 
henzelf te kiezen wetenschappelijk doel. 

•	 De oproep en selectie voor de tweede Ammodo KNAW Award voor onge-
bonden fundamenteel onderzoek heeft plaatsgevonden (uitreiking in maart 
2017). Met de Ammodo KNAW Award kunnen elke twee jaar acht veelbelo-
vende wetenschappers naar eigen inzicht nieuwe richtingen inslaan in het 
fundamentele onderzoek. 

•	 De KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award werd gelanceerd door de 
Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award en de KNAW. De eerste KNAW Bob 
Pinedo Cancer Care Award werd in 2016 uitgereikt aan oncologisch onder-
zoeker Bert Vogelstein, directeur van het Ludwig Center for Cancer Genetics 
and Therapeutics en Clayton Professor of Oncology and Pathology, John 
Hopkins University in Baltimore (Verenigde Staten).

•	 De KNAW Onderwijsprijs bekroont de twaalf beste vwo-profielwerkstukken 
van Nederland en werd voor de achtste keer uitgereikt. In 2016 zijn er 
vernieuwingen doorgevoerd in de KNAW Onderwijsprijs. Er zijn nu eerste, 
tweede en derde prijzen per profiel te winnen. De KNAW Onderwijsprijs 
beloont niet alleen de leerlingen, maar ook de begeleidende docenten en hun 
scholen. De KNAW ontving voor deze editie 351 profielwerkstukken van 156 
scholen.

• Drieëntwintig jonge onderzoekers/pas-afgestudeerden konden via het 
Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds en de KNAW deelnemen aan het 
vierdaagse KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar met als thema Onderwijs 
en Sociale ongelijkheid onder leiding van Maarten Wolbers, hoogleraar 
Onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit.

• Olivier l’Haridon (Université de Rennes, Frankrijk) en Louis Sicking 
(Universiteit Leiden) ontvingen de Descartes-Huygensprijs voor Frans-
Nederlandse wetenschappelijke samenwerking van de Franse academie van 
wetenschappen en de KNAW.

• De Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor promotieonderzoek werd 
uitgereikt aan Bernard van Heck (Yale University). Dit jaar stond de natuur-
kunde centraal. De KNAW verzorgde de jurering.

• Drie veelbelovende jonge onderzoekers konden via de KNAW deelnemen aan 
de 66e Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars op het gebied 
van de natuurkunde.

Stimuleringsprogramma’s
Vanuit stimuleringsprogramma’s gefinancierd door de KNAW zelf werden de 
volgende toekenningen gedaan:
• Er werden zeven aanvragen voor Akademie Colloquia gehonoreerd; 

kleinschalige expertmeetings in het Trippenhuis, die de KNAW financieel en 
organisatorisch ondersteunt.

• Elf excellente of veelbelovende buitenlandse onderzoekers werden in het 
kader van het Visiting Professor Programme door KNAW-leden, leden van 
De Jonge Akademie of onderzoekers van KNAW-instituten uitgenodigd voor 
een werkbezoek.
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• Uit het KNAW Congressubsidiefonds werden 82 aanvragen voor de organi-
satie van prestigieuze internationale congressen in Nederland toegekend.

• Negen KNAW-leden ontvingen uit het Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden 
een financiële bijdrage voor een door hen georganiseerde internationale 
bijeenkomst in Nederland.

• De KNAW selecteerde twee onderzoekers voor een Fulbright Scholar beurs 
voor het doen van onderzoek en geven van onderwijs in de Verenigde Staten. 

Fondsen
De KNAW heeft ook diverse fondsen in beheer die zijn gevormd uit nalatenschap-
pen en schenkingen. Hieruit worden jaarlijks stimuleringsbijdragen aan veelal 
jonge onderzoekers verstrekt en worden andere wetenschappelijke activiteiten, 
zoals lezingen, georganiseerd. In 2016 werden de onderstaande toekenningen 
gedaan:
• Uit het KNAW Fonds Medische Wetenschappen werden 23 Ter Meulen 

Beurzen (kindergeneeskunde) en 5 Van Leersum Beurzen (farmacie, 
neurologie, radiologie) verstrekt aan jonge onderzoekers voor onderzoeks-
projecten en werkbezoeken in het buitenland. Voor een presentatie van de 
onderzoeksresultaten van hun wetenschappelijke stage op een buitenlands 
congres ontvingen 36 medisch studenten een Van Walree Beurs.

• Er werden veertien beurzen verstrekt uit het KNAW Fonds Ecologie voor 
ecologisch veldwerk of onderzoek in binnen- en buitenland.

• De Dobberke Stichting voor gedragsbiologie honoreerde zestien aanvragen 
voor onderzoeksprojecten.

• De Evert Willem Beth Stichting voor moderne logica deed zes toekenningen.
• De Stichting J. Gonda Fonds voor Indologie honoreerde acht aanvragen, 

waaronder vier Gonda Fellowships aan het International Institute for 
Asian Studies voor veelbelovende jonge indologen op postdocniveau. De 
Gonda Lecture 2016 werd gehouden door Hans Bakker (Rijksuniversiteit 
Groningen en British Museum) met als titel Monuments of Hope, Gloom, and 
Glory in the Age of the Hunnic Wars.
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3.3 Wetenschapscommunicatie en -educatie (ambitie 3)

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

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

wetenschap geïnteresseerde publiek;
• vinden beleidsmakers en beslissers in politiek-bestuurlijk Den Haag eenvou-

diger de weg naar wetenschappelijke kennis;
• heeft de KNAW een spilfunctie tussen wetenschap en publieke omroep;
• fungeert de KNAW als baken voor journalisten en anderen, op zoek naar 

deskundigen en betrouwbare informatie in het wetenschappelijk domein;
• wordt in het funderend onderwijs en in de lerarenopleidingen meer recht 

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

De KNAW heeft ook in 2016 inhoudelijke en (in bescheiden mate) financiële steun 
verleend aan derden voor projecten die het draagvlak voor wetenschap verstevigen 
en vergroten. Voorbeelden zijn de Avond van Wetenschap en Maatschappij, 
FameLab, filmfestival InScience, het KennisCafé, de MuseumJeugdUniversiteit, 
olympiades, de Paradisolezingen, ScienceBattle en ScienceLive. Hieronder passeren 
de concrete ambities uit de Strategische Agenda de revue.

Online ontmoetingsplaats
In het verslagjaar is het project ‘Online zichtbaarheid’ van start gegaan om de online 
communicatie van de KNAW te actualiseren en te optimaliseren. Onderdeel is het 
vernieuwen van de websites van de KNAW en enkele van haar onderdelen. Het 
project krijgt in 2017 zijn beslag. 

Wetenschappelijke kennis in het politiek-bestuurlijke domein
In 2016 zijn onder de vlag van het project Parlement en Wetenschap de volgende 
bijdragen geleverd: ontbijtbijeenkomst over gewasbescherming; netwerkverken-
ningen op de gebieden elektrisch rijden, sociale veiligheid OV, onteigening in 
relatie tot de Omgevingswet en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven; 
wetenschappelijke factsheet op het gebied van de vogel- en habitatrichtlijn. Voor 
2017 staat intensivering van de samenwerking tussen parlement en wetenschaps-
organisaties op de agenda.

Wetenschap en publieke omroep
In 2016 is geen voortgang geboekt met de realisatie van het doel van de KNAW 
om in 2020 te fungeren als ‘derde partij’ tussen programmamakers en publieke 
omroep, in lijn met de plannen van het kabinet. Oorzaak is de lange weg die de 
wijziging van de Mediawet heeft moeten afleggen en de concessies die daarbij aan 
de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn gedaan. Dat neemt niet weg dat de 
KNAW het gesprek met de NPO voortzet om vast te stellen waar beider ambities 
elkaar kunnen versterken. 

http://www.avondwenm.nl/archief/avond-2016
http://www.britishcouncil.nl/famelab
http://www.insciencefestival.nl/nl/
http://www.debalie.nl/uitgelicht/KennisCaf%C3%A9/
http://www.museumjeugduniversiteit.nl/
https://www.paradiso.nl/web/Agenda-Item/Onze-Toekomst-Paradisolezing-door-Prof.-dr.-Niels-Geijsen.htm
http://sciencebattle.nl/
http://www.sciencelive.nl
https://www.knaw.nl/nl/thematisch/wetenschap-samenleving/politiek/parlement-en-wetenschap
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Baken voor journalisten
Dat journalisten, op zoek naar de beste materiedeskundigen, de KNAW benaderen 
voor raad en daad is sinds jaar en dag praktijk. De ambitie om dit proces te optima-
liseren heeft in het verslagjaar nog geen vaste vorm gekregen. 

Funderend onderwijs en lerarenopleidingen 
In 2016 ging de aandacht vooral uit naar instandhouding van de Wetenschaps-
knooppunten – samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, lerarenopleidin-
gen, basisscholen en wetenschapsmusea. Geconstateerd moet worden dat niet 
alle universiteiten zich in gelijke mate gebonden hebben gevoeld aan hun eerdere 
toezegging: zorg te dragen voor verankering van ‘hun’ Wetenschapsknooppunt in 
de universitaire infrastructuur. Desniettemin kan worden geconstateerd dat een 
flink aantal Wetenschapsknooppunten, mede door de financiële en inhoudelijke 
steun van de KNAW en het Platform Bèta Techniek, de werkzaamheden op een hoog 
niveau heeft bestendigd.

Zie ook www.wetenschapsknooppunten.nl

http://www.wetenschapsknooppunten.nl
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3.4 Vergroten van de invloed van wetenschap (ambitie 4)

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

In 2020:
•	 dragen de adviezen (policy for science en science for policy) en toekomstver-

kenningen van de KNAW in belangrijke mate bij aan nationaal en Europees 
beleid;

•	 is de bestuurlijke betrokkenheid van de KNAW bij de belangrijkste inter-
nationale koepelorganisaties van wetenschapsacademies versterkt en zijn 
duidelijke prioriteiten gesteld voor de onderwerpen van die betrokkenheid.

In Nederland vervult de KNAW haar vooraanstaande rol als wetenschappelijk 
adviseur van de regering in samenspraak met andere belangrijke adviseurs, in 
het bijzonder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de 
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). In haar nationale 
adviespakket streeft de KNAW naar evenwicht tussen gevraagde en ongevraagde 
adviezen, en tussen policy for science en science for policy adviezen. 

In Europa wil de KNAW een actieve rol spelen binnen elk van de vijf Europese aca-
demische netwerkorganisaties waarvan zij lid is. Het gaat daarbij in de eerste plaats 
om science for policy activiteiten, bij voorkeur in het kader van het Scientific Advice 
Mechanism (SAM) van de Europese Commissie, en in de tweede plaats om policy 
for science activiteiten. De KNAW wil deze activiteiten uitvoeren door deelname op 
bestuurlijk niveau en op werkgroepniveau in de vijf Europese netwerkorganisaties, 
waar de thematiek aansluit bij Nederlandse sterkten. 

Wereldwijd werkt de KNAW in hoofdzaak samen met twee koepelorganisaties, 
namelijk de International Council for Science (ICSU) en het InterAcademy 
Partnership (IAP). 

In 2016 is langs deze lijnen verder gewerkt aan het vergroten van de invloed van 
wetenschap op Nederlands en Europees beleid. Hierna volgt een overzicht van in 
2016 door de KNAW uitgebrachte adviezen en visiedocumenten, een vooruitblik op 
2017 en de doorwerking van eerdere adviezen.

Indicatoren adviesfunctie
Rapporten en brieven 2014 2015 2016
Adviezen en verkenningen 5 4 5
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Uitgebrachte adviezen
KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten 
De KNAW daagde wetenschappers uit om hardop te dromen 
over onderzoeksfaciliteiten die over een of meer decennia 
kunnen leiden tot wetenschappelijke doorbraken. De Agenda 
bevat dertien voorstellen voor faciliteiten die rond 2025 
of daarna wenselijk zijn. Deze faciliteiten staan nog in het 
beginstadium van hun ontwikkeling. Bij het vervolg van dit 
project zal de KNAW nauw samenwerken met de Permanente 
Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 
van NWO.

Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek 
De KNAW adviseert om voor informaticaonderzoek ethische 
beoordelingscommissies in te stellen, met gebruik van ervar-
ing uit de medische disciplines. Als deze commissies samen-
werken, van elkaar leren en elkaars kennis delen, ontstaat een 
gezamenlijk, transparant en herkenbaar beoordelingskader.

Promoveren werkt 
De KNAW concludeert dat de kwaliteit 
van de academische promotie in Nederland goed is, en vol-
doende gewaarborgd. De ervaring heeft geleerd dat gepro-
moveerden uitstekend hun weg vinden binnen en buiten de 
academische wereld. De hoge kwaliteit is niet los te zien van 
de duur van een promotietraject: in de regel vier jaar. Een 
promotietraject van drie jaar is ook denkbaar, mits vooraf-
gegaan door een gedegen tweejarige onderzoeksmaster-
opleiding. Een nog korter promotietraject doet afbreuk aan 
de kwaliteit.

Visiedocumenten
Visiedocument Genome Editing  
De KNAW analyseert een aantal wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke 
kwesties rondom genome editing bij mensen, dieren, micro-organismen en planten 
en doet aanbevelingen. Geconcludeerd wordt dat een brede internationale discussie 
nodig is om te bepalen op welke manier en voor welke toepassingen we genome 
editing moeten gebruiken. Ook dient bestaande regelgeving tegen het licht te 
worden gehouden. 

Adviezen samen met andere organisaties
Balans van de wetenschap 2016
Het kabinet heeft de AWTI, de KNAW en het Rathenau Instituut verzocht om eens 
in de twee jaar een ‘balans van de wetenschap’ te publiceren. In deze gezamenlijke 
Balans van de wetenschap 2016 wordt geconcludeerd dat de Nederlandse weten-
schap goed functioneert. Tegelijkertijd zijn er signalen die erop wijzen dat de 
ruimte voor zowel het ongebonden als het toepassingsgerichte onderzoek onder 
druk staat. 
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knaw-agenda
grootschalige  

onderzoeksfaciliteiten

KN
AW

ADVIES

EthISchE En jurIDISchE ASpEctEn VAn Inform
AtIcAonDErzoEk 

ADVIES knAw

EthISchE En jurIDISchE 
ASpEctEn VAn  

InformAtIcAonDErzoEk

verkenning

prom
overen w

erkt   
verkenning knaw

promoveren werkt

omslag_KNAW_verkenning_Promoveren-werkt.indd   1 1/25/2016   2:51:59 PM



36 koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen

SAPEA
In december 2016 heeft de Europese Commissie voor een periode van vier jaar 
zes miljoen euro toegekend aan het project Science Advice for Policy by European 
Academies (SAPEA). Dit Horizon2020 project stelt vijf samenwerkende paraplu- en 
netwerkorganisaties van Europese academies van alle lidstaten in staat om over de 
volle wetenschappelijke breedte gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de 
Europese Commissie. De totstandkoming van het SAPEA-voorstel vond plaats onder 
leiding van de voorzitters van de vijf organisaties, met KNAW-lid Jos van der Meer 
als voorzitter. 

Trajecten gestart in 2016
• Verkenning Talen in Nederland – Talen voor Nederland. Centraal staat welke 

kennis op het gebied van taal en cultuur belangrijk is voor Nederland en hoe 
die behoefte kan worden verankerd in onderwijs, onderzoek en bijvoorbeeld 
ontwikkeling van ondersteunende taaltechnologie.

• Verkenning Taalbeleid in het hoger onderwijs (op verzoek van het ministerie van 
OCW). De centrale vraag in deze verkenning is: op basis van welke aspecten kan 
een universiteit of hogeschool voor een bepaalde opleiding een verantwoorde 
keus maken voor onderwijs in het Nederlands of in het Engels?

• De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland. In dit adviestraject 
bekijkt de commissie of Nederland negatieve gevolgen ondervindt van geo-
grafische mobiliteit van wetenschappelijke onderzoekers. Zo ja, waar ligt het 
probleem? Wat zijn oplossingsrichtingen?

• Replicatieonderzoek. Dit adviestraject richt zich op de vraag hoe replicatieon-
derzoek kan bijdragen aan het verbeteren van de reproduceerbaarheid van 
wetenschappelijk onderzoek. Wanneer is replicatieonderzoek nodig? Welke 
maatregelen kunnen de juiste inzet van replicatiestudies bevorderen?

• Soils at Risk. EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) stelt – 
onder voorzitterschap van de KNAW – een adviesrapport op voor Europese 
beleidsmakers over mogelijk oplossingen om verdere degradatie van bodems te 
voorkomen en om de ecosysteemdiensten voor de toekomst veilig te stellen.

Implementatie eerdere adviezen
In 2015 bracht de KNAW het advies Klaar om te wenden... (verkenning theologie en 
religiestudies) uit. Als vervolg hierop werden in 2016 twee meerdaagse workshops 
georganiseerd, waaraan theologen en religiewetenschappers van verschillende 
Nederlandse universiteiten en onderzoeksscholen deelnamen. Deze activiteiten 
hebben mede geleid tot de oprichting van de Netherlands Academy of Religion.

Het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen uit 2015 heeft ook in 
2016 effect gehad op de discussie over de rol van biomassa in de overgang naar een 
duurzame energievoorziening. In dit visiedocument neemt de KNAW het standpunt 
in dat hoogwaardige toepassing van biomassa veruit de voorkeur verdient en dat 
het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het 
vervoer de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk doen dalen. In maart 2016 
is door de Tweede Kamer de motie Smaling aangenomen met het verzoek dat de 
regering het beleid zo aanpast dat de overwegingen van de KNAW daarin hun plaats 
vinden.
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Kwaliteitszorg adviezen
Voor de kwaliteit van de eigen adviezen hanteert de KNAW de Handleiding adviezen 
KNAW (2013). Hierin staan de uitgangspunten, werkwijze en kwaliteitsborging bij 
de totstandkoming van adviezen en verkenningen en de procedures voor een opti-
male kwaliteit van de adviezen. In 2016 is geëxperimenteerd met het vergroten van 
de betrokkenheid van KNAW-leden bij de adviesfunctie. Hiertoe is, parallel aan de 
reguliere reviewronde met externe reviewers, een concept van het visiedocument 
Genome Editing voor commentaar voorgelegd aan de leden van de secties biologie 
en geneeskunde. Een grote meerderheid van de geconsulteerde leden kon zich 
goed vinden in het visiedocument en zei deze nieuwe vorm van consultatie zeer te 
waardeerden. Suggesties voor verbetering van leden zijn samen met het commen-
taar van de reviewers verwerkt in de definitieve versie van het visiedocument. De 
KNAW is van plan deze vorm van ledenconsultatie vaker in te zetten voor adviezen.
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3.5 Versterken en positioneren van de KNAW-instituten 
(ambitie 5)

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

In 2020:
• behoren alle instituten aantoonbaar tot de top van hun wetenschapsgebied;
• fungeren de KNAW-instituten als kweekvijver van en magneet voor weten-

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

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

• functioneren de instituten als initiatoren en knooppunten van brede samen-
werkingsverbanden en infrastructuren;

• voeren alle instituten actief beleid op het gebied van valorisatie in de breedste 
zin: waarde toevoegen voor de samenleving;

• is de toegankelijkheid van collecties geoptimaliseerd.

De KNAW is verantwoordelijk voor vijftien instituten5 (zie paragraaf 3.5.1-3.5.15). 
Een groot aantal instituten wordt in 2017 of 2018 conform het Standard Evaluation 
Protocol door een onafhankelijke internationale commissie geëvalueerd.6 In het 
afgelopen jaar is een nulmeting voor de evaluatie van het gehele institutenportfolio 
uitgevoerd. Met alle instituten (behalve het Rathenau Instituut) zijn convenanten 
opgesteld met afspraken over het realiseren van hun strategie in het licht van de 
strategische ambities van de KNAW. Er is in 2016 ook een aanzet gemaakt voor 
diversiteitsbeleid en strategisch personeelsbeleid, met speciale aandacht voor 
postdocs en promovendi. Dit wordt in 2017 in samenspraak met de instituten 
verder uitgewerkt (zie paragraaf 5.2).

Standard Evaluation Protocol
Begin 2016 verscheen het rapport van de externe evaluatie van de onderzoekspres-
taties van de Fryske Akademy in de periode 2009-2014. Een zeskoppige externe 
visitatiecommissie onder voorzitterschap van Geert Booij heeft met genoegen 
kunnen vaststellen dat de Fryske Akademy een wetenschappelijke instelling is met 
kwaliteit en potentie. De Fryske Akademy scoort op het criterium wetenschap-
pelijke kwaliteit goed, op maatschappelijke relevantie excellent en op toekomstbe-
stendigheid zeer goed.

In het verslagjaar zelf zijn geen instituutsevaluaties geweest en ook geen mid-term 
evaluaties. Voor 2017 en 2018 staan evaluaties gepland bij de instituten DANS, 

5 De Fryske Akademy is een zelfstandige rechtspersoon en gelieerd aan de KNAW. Het Rathe-
nau Instituut heeft een eigen bestuur maar is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW. 
6 De evaluatie van het Rathenau Instituut vindt plaats in 2017 maar niet volgens het 
Standard Evaluation Protocol.
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Huygens ING, IISG, KITLV, Meertens Instituut, NIOD, NIOO en Rathenau Instituut. 
Bij het NIDI zal in 2017 een mid-term-evaluatie gehouden worden. Deze hiervoor 
genoemde evaluaties moeten vóór medio 2018 zijn afgerond, zodat de uitkomsten 
meegenomen kunnen worden in de portfolio-evaluatie.

Portfolio-evaluatie
Eind 2016 hebben NWO en KNAW aan de staatssecretaris 
van OCW het rapport Portfolio-evaluatie van de NWO- en 
KNAW-instituten: Nulmeting 2016 aangeboden. Deze 
nulmeting is een beschrijving van het huidige instituten-
portfolio van NWO en KNAW en zal als input dienen voor 
de portfolio-evaluatie die in de Wetenschapsvisie 2025 werd 
aangekondigd7 en onder verantwoordelijkheid van de 
besturen van NWO en KNAW in 2018 zal worden uitgevoerd. 
De nulmeting bevat een korte omschrijving van het actuele 
institutenbeleid van NWO en KNAW, een factsheet per instituut, een schets van de 
dynamiek van de instituten tijdens de afgelopen tien jaar en een vooruitblik richting 
portfolio-evaluatie 2018 in de vorm van een concept terms-of-reference voor de 
portfoliocommissie. De nulmeting laat zien dat het portfolio gekenmerkt wordt 
door een grote diversiteit, zowel wat betreft de disciplines en inhoudelijke thema’s 
als de kernactiviteiten en specifieke rollen van instituten.

Valorisatie
In 2016 heeft de KNAW een Knowledge Transfer Office (KTO) ingericht ter onder-
steuning van valorisatie-activiteiten van haar instituten. Het KTO schept onder 
andere de voorwaarden voor de transfer van kennis, biedt ondersteuning bij het 
aanvragen van octrooien, het verstrekken van licenties en het opzetten van spin-off 
bedrijven. Daarnaast is het KTO actief bij het scouten van valorisatiemogelijkheden 
en speelt ze een rol in het definiëren van betekenisvolle valorisatie-indicatoren. Het 
KTO werkt voor de benodigde expertise veel samen met experts van andere KTO’s 
in Nederland. Ter ondersteuning van de publiek-private samenwerking, de opstart 
van spin-offs en het goed kunnen scheiden van geldstromen heeft de KNAW in 2016 
een holding opgericht.

Open science
De KNAW heeft ook in 2016 bijgedragen aan de bevordering 
van de vrije toegankelijkheid van resultaten van weten-
schappelijk onderzoek. Zo heeft de KNAW een Open boek 
over open access uitgebracht en actief meegewerkt aan de 
planvorming hierover op nationaal en Europees niveau. 

Voor de eigen instituten heeft de KNAW beleid voor 
onderzoeksdata vastgesteld. Voor de toegankelijkheid van 
de collecties van de instituten is een verkennend onderzoek 
gestart.

7 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keu-
zes-voor-de-toekomst

Open bOek Over Open access

OnderzOekers aan het wOOrd

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keuzes-voor-de-toekomst
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keuzes-voor-de-toekomst
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Indicatoren instituten
2014 2015 2016

Wetenschappelijke publicaties2 1.419 1.320 1.338
Wetenschappelijke artikelen open access 38% 52% 50%
Dissertaties 81 60 52
Populariserende en professionele publicaties 297 782 616
Promovendi in dienst 170 186 176
Postdocs 142 145 131
Leerstoelen (gewoon, buitengewoon, bijzonder) 92 93 91
Aandeel 2e geldstroom (NWO) 11% 10% 8%
Aandeel 3e geldstroom (derden) 24% 23% 23%

Kerncijfers input en output instituten
In de onderstaande tabel staan de kerncijfers van de instituten van de KNAW, ultimo 
2016 en gebaseerd op de interne verantwoording en de eigen informatiesystemen 
voor financiën, personeel en wetenschappelijke output. 
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DANS 26 1 6 6,7 0 43,0 0,0 4,7 1 25
Fryske Akademy* 70 1 58 19,9 3 45,5 5,9 * * *
Hubrecht Instituut 108 5 18 136,4 12 222,5 62,5 26,0 4 42
Huygens ING 88 2 37 33,3 10 73,5 2,0 6,9 10 8
IISG 86 0 87 19,0 5 69,4 3,2 8,5 6 16
KITLV 119 0 55 21,9 3 26,8 5,0 2,3 17 9
Meertens Instituut 95 1 92 20,6 10 39,4 4,8 4,8 14 5
Nederlands Herseninstituut 155 15 0 80,8 14 142,1 41,3 16,9 18 18
NIOO 259 14 90 83,9 13 149,4 31,0 15,4 14 14
NIDI 89 5 77 30,8 8 40,7 9,7 3,7 12 29
NIAS** 0 0 0 0,0 1 6,8 0,0 2,2 0 3
NIOD 34 1 65 18,2 6 52,7 0,8 5,9 1 35
Rathenau Instituut*** 13 0 27 24,5 1 36,3 0,0 4,9 1 9
Spinoza Centre 14 1 0 1,6 1 4,5 0,0 3,2 0 35
Westerdijk Instituut (CBS) 182 6 4 29,9 4 53,3 11,0 6,2 2 26
Totaal 1.338  52 616 527,5 91 1.005,9 177,2 111,6 8 23

* De Fryske Akademy heeft als eigen rechtspersoon een eigen begroting met 3,8 M€ aan 
gerealiseerde baten en 2% en 25% voor respectievelijk de tweede en derde geldstroom. De 
medewerkers (totaal 45,5 fte in dienst, waaronder 5,9 fte promovendi) zijn in dienst van de 
Stichting Fryske Akademy.
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** Aangezien het NIAS niet beschikt over eigen onderzoekscapaciteit, is er ook geen sprake 
van eigen publicaties. De werkelijkheid is echter dat uit het werk dat bij het NIAS wordt 
gedaan (door onderzoekers die niet in dienst zijn van de KNAW) wel degelijk publicaties 
volgden, maar die worden dan geregistreerd bij de eigen werkgever. Dit geldt deels ook voor 
het Spinoza Centre.
*** Uit de aard van de taakstelling van het Rathenau Instituut volgt dat de prestaties niet 
worden afgemeten aan het aantal publicaties maar aan de impact op de onderwerpen. Het 
Rathenau Instituut bedient zich daarbij van meer instrumenten dan peer review publicaties 
en onderzoeksrapportages; ook debatten en expert meetings behoren bijvoorbeeld tot de 
instrumenten.
• Tot de onderzoeksinzet wordt gerekend het wetenschappelijk personeel met 

publicerende taken. Daarnaast is sprake van ondersteunend wetenschappelijk 
personeel (bijvoorbeeld voor beheer van collecties, ICT-ontwikkeling en labora-
toria) en ondersteunend en beheerspersoneel.

• Bij de personele aantallen van het IISG is 6,6 fte onderzoeksinzet, 1,6 fte promo-
vendi, 13,7 totale formatie opgeteld van de gelieerde Stichting IISG.

• Voor de instituten van het KNAW Humanities cluster (Huygens ING, IISG en 
Meertens Instituut) en ook voor NIAS is medio 2016 een afzonderlijk bedrijfs-
bureau opgestart. Eind 2016 was de totale formatie hiervan 21,8 fte. Dit getal is 
niet meegeteld bij de totale formatie van de genoemde instituten.

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

• De tweede en derde geldstroom betreft respectievelijk projectsubsidies van 
NWO en overige inkomsten.
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Toegekende prijzen aan KNAW-onderzoekers

NWO Vernieuwingsimpuls Vici
• Christian Keysers (Nederlands Herseninstituut): Van indirecte activering 

tot neuronen en sociaal gedrag – een “cross-species” benadering

NWO Vernieuwingsimpuls Vidi
• Jop Kind (Hubrecht Instituut): Veranderen van vorm: DNA uitgepakt

NWO Vernieuwingsimpuls Veni
• Pepijn Brandon (IISG): Marinewerven: Laboratoria voor industrieel kapita-

lisme
• Lisa Bylinina (Meertens Instituut): Number words
• Devanjali Dutta (Hubrecht Instituut): Dissecting the complex interplay 

between the human host and gut microbiome in 3D organoid culture systems
• Alena Gsell (NIOO): Verstrengelde vijanden: parasieten gevangen in het 

voedselweb
• Suzan Ruijtenberg (Hubrecht Instituut): Eiwitsynthese zichtbaar maken in 

levende cellen
• Marjoleine Sloos (Fryske Akademy): Prate we Nederlands of pratn we Fries?
• Wouter Veenendaal (KITLV): Het verklaren van politieke stabiliteit in kleine 

staten

Overige prijzen (selectie)
• Helga de Valk (NIDI) ontving de Allianz European Demographer Award 2016. 

Dit is de hoogste demografische onderscheiding in Europa. 
• Jan Kuiper (NIOO) ontving Best Paper awards van NERN en PE&RC, en de 

MCED Award 2016 voor ‘Innovative Contributions to Ecological Modelling’ 
van de Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) voor zijn 
high-impactpublicatie in Nature Communications.

• Dedmer van de Waal (NIOO) ontving de 2016 Patrick Gentien Young Scientist 
Award van de International Society for the Studies of Harmful Algae (ISSHA).

• Jasper Wubs (NIOO) heeft de Victor Westhoffprijs (de Zilveren Parnassia) 
gewonnen.
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KNAW-onderzoekers benoemd tot hoogleraar in 2016

In 2016 werden acht KNAW-onderzoekers benoemd tot hoogleraar: 
• Martijn Bezemer, NIOO, aan de Universiteit Leiden
• Anne Gauthier, NIDI, aan de Rijksuniversiteit Groningen (was ook al hoogle-

raar aan de University of Calgary)
• Kène Henkens, NIDI, aan het UMC Groningen (was ook al hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam)
• Aart Liefbroer, NIDI, aan het UMC Groningen (was ook al hoogleraar aan de 

Vrije Universiteit)
• Christian Lohmann, Nederlands Herseninstituut, aan de Vrije Universiteit
• Bart Nolet, NIOO, aan de Universiteit van Amsterdam
• Catherine Rabouille, Hubrecht Instituut, aan het UMC Groningen
• Helga de Valk, NIDI, aan de Rijksuniversiteit Groningen (was ook al hoogle-

raar aan de Vrije Universiteit Brussel)

De per 1 januari 2016 nieuw aangetreden directeur van het Spinoza Centre, 
Serge Dumoulin, heeft zijn aanstelling als hoogleraar bij de Universiteit Utrecht 
behouden.

Door pensionering van sommige KNAW-medewerkers met een hoogleraar 
aanstelling en door het afscheid van het ICIN als KNAW-instituut per 1 januari 
2016 is het aantal leerstoelen van KNAW-medewerkers aan een Nederlandse 
universiteit per saldo gedaald van 93 tot 91. Deze leerstoelen zorgen voor 
intensivering van de relaties tussen KNAW-instituten en universiteiten.
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Nederlands instituut voor  
permanente toegang tot  
onderzoeksgegevens
 
Directeur: Peter Doorn

Voor meer informatie: 
dans.knaw.nl
easy.dans.knaw.nl
www.narcis.nl
dataverse.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 26
Professionele en populariserende 
publicaties: 6
Dissertaties: 1

Personeel
Totale formatie: 43,0 fte
Vast dienstverband: 32,1 fte
Onderzoeksinzet: 6,7 fte
Fellows/gastonderzoekers: 2
Promovendi: 0
Leerstoelen: 0

Financieel
Gerealiseerde baten: 4,7 M€
Tweede geldstroom: 1%
Derde geldstroom: 25%

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
• CLARIAH-WP2, NWO Nationale 

Onderzoeksfaciliteiten
• PAN, NWO-groot
• European Open Science Cloud, 

Horizon 2020
• SYNVAR, Vrije Universiteit

3.5.1 Data Archiving and Networked Services
DANS stimuleert onderzoekers om hun digitale onderzoeksgegevens 
vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken. Dit 
doen wij door deskundig advies en gecertificeerde diensten aan te 
bieden. Onze kerndiensten zijn: DataverseNL voor databeheer op de 
korte termijn, EASY voor archivering op de lange termijn en NARCIS, het 
nationale portaal voor wetenschappelijke informatie. Door deelname 
aan (inter)nationale projecten, netwerken en onderzoeken draagt 
DANS bij aan de innovatie van de mondiale wetenschappelijke data-
infrastructuur. Open als het kan, beschermd als het moet. DANS is een 
instituut van KNAW en NWO.

Programma
De strategische prioriteiten van DANS zijn:
• DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en 

internationale datavoorziening.
• DANS levert innovatieve diensten aan een toenemend aantal gebrui-

kers.
• DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteu-

ning van zijn kerndiensten. Research en Development zijn gericht op 
de ondersteuning en vernieuwing van de dienstverlening.

Terugblik en vooruitblik
DANS leverde in 2016 meer datadiensten en had een grotere omzet 
in internationale data-infrastructuurprojecten dan ooit tevoren. De 
data-archieven groeiden aanzienlijk en er werden meer datasets 
gedownload. Ook het aantal deelnemende universiteiten en andere 
instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in DataverseNL nam 
toe. Het informatieaanbod over het Nederlands wetenschappelijk 
onderzoek in NARCIS groeide fors. DANS droeg bij aan het Open 
Science beleid en de EU-conferentie daarover in april. Op het gebied 
van softwarebehoud leverde DANS R&D-bijdragen en werd een eerste 
overeenkomst getekend met het Software Heritage Archive in Frankrijk. 
Met het CBS werd een nieuwe overeenkomst gesloten over de toegang 
voor de wetenschap tot microgegevens van het statistisch bureau. In 
het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management speelt DANS 
sinds 2016 een prominente rol bij het verbeteren van de efficiency van 
dataservices voor het Nederlands onderzoek. 

Voor 2017 en de jaren daarna wil DANS de technische infrastructuur 
van zijn kerndiensten vernieuwen. De behoeften en verwachtingen 
van onderzoekers aan datadiensten ontwikkelen zich razendsnel en 
DANS werkt hard om aan de hogere eisen te voldoen. Ook blijft DANS 
een grote rol spelen in belangrijke internationale projecten, zoals 
DARIAH (ERIC) en Horizon-2020-projecten zoals CESSDA SaW, EHRI-2, 
PARTHENOS en EUDAT2020. Er worden steeds meer spelers actief op 
de datamarkt, maar de kennis en ervaring van DANS over gecertifi-
ceerde langetermijnduurzaamheid zijn uniek.



45jaarverslag 2016

De Fryske Akademy is hét 
wetenschappelijk centrum 
voor de Frisistiek
 
Directeur: Hanno Brand

Voor meer informatie: 
www.fryske-akademy.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 70
Professionele en populariserende 
publicaties: 58
Dissertaties: 1

Personeel
Totale formatie: 45,5 fte
Vast dienstverband: 26,3 fte
Onderzoeksinzet: 19,9 fte
Fellows/gastonderzoekers: 9
Promovendi: 7
Leerstoelen: 3

Financieel
Gerealiseerde baten: 3,8 M€
Tweede geldstroom: 2%
Derde geldstroom: 25%
(vanuit het perspectief van de rechts-
persoon Fryske Akademy)

Persoonsgebonden subsidies
• Veni: Marjoleine Sloos

Overige prijzen en subsidies
• ‘Teaching in Diversity’ (Erasmus+, 

coördinator Newcastle 
University): Cor van der Meer

• ‘Communication competences 
for migrants and disadvantaged 
background learners in bilingual 
work environments’ (Erasmus+): 
Cor van der Meer

3.5.2 Fryske Akademy
De FA is een multidisciplinair instituut voor de geestes- en sociale weten-
schappen dat zich richt op de casus Fryslân. Het bestudeert in vergelijkend 
perspectief veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, geschiede-
nis en regionale identiteit in heden en verleden. Als zodanig verricht de 
FA fundamenteel en vernieuwend (opdracht)onderzoek met een direct 
maatschappelijk nut. Het levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, 
verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onder-
zoeksinstrumenten en –collecties, waarmee zij de Friese casus over het 
regionale, landelijke en internationale voetlicht brengt.

Programma
De FA wenst een topinstituut te zijn in Europa op het vlak van de Frisistiek 
en voor minderheidstalen. De nadruk ligt op taalkundig onderzoek naar het 
geschreven en gesproken Fries in een meertalige context, het ontwikkelen 
van online woordenboeken en grammatica’s omwille van taalconservering 
en op de ervaringen met meertaligheid en taal leren in regionaal en interna-
tionaal perspectief. Vanuit historisch perspectief wordt onderzoek gedaan 
naar de regiospecifieke ontwikkelingen in bezits- en machtsstructuren, de 
politieke en religieuze cultuur in de vroegmoderne tijd en naar de economi-
sche ontwikkeling in krimpregio’s in de periode na WO II.

Terugblik en vooruitblik
Over het geheel genomen werden er per volledige fte onderzoeksinzet 
inclusief PhD’s en postdocs gemiddeld 4,9 publicaties, waarvan 2,6 weten-
schappelijke, gerealiseerd. 
In 2016 werden 22 onderzoekaanvragen ingediend, waarvan 18 in de 
competitieve sfeer. Eind maart 2017 waren 10 aanvragen gehonoreerd. De 
provincie Friesland en het Europees Parlement financierden opdrachton-
derzoek voor het Kenniscentrum Mercator. Het slagingspercentage van de 
ingediende competitieve aanvragen bedroeg 33%.
Dankzij de komst van twee programmeurs is de ICT-capaciteit versterkt. Er 
werd grote vooruitgang geboekt met het historisch geografisch informatie-
systeem HISGIS en het team werd tot tien medewerkers uitgebreid. Taalweb 
met de online spellingschecker en automatische vertaalapplicatie werd 
verder geoptimaliseerd. 
Twee onderzoekers en een gastonderzoeker namen deel aan uitwisselingsprogram-
ma’s met China. Gastonderzoekers waren onder meer afkomstig van de Sorbonne en 
van Shanghai University. 

Financiële aanvragen voor de taaldatabank en het online woordenboek 
Fries werden doorgeschoven naar 2017. Bronnenpublicaties op het vlak 
van het Oudfries, de start van een onderzoek rond Viglius van Aytta en de 
afronding van een dissertatietraject zijn vertraagd maar voorzien voor 
2017. Belangrijkste doelen voor 2017 zijn de start van de projecten taalda-
tabank en online woordenboek evenals postdoconderzoek naar meertalig-
heid, Friese taalkunde en vroegmoderne geschiedenis. De taalsurvey Fries, 
HISGIS-Gelderland en drie dissertaties zijn klaar. Realisatie van een experti-
secentrum meertaligheid, van twee FA-leerstoelen en modernisering van de 
ICT-infrastructuur. Aansluiting zoeken bij twee Horizon 2020 trajecten, de 
NWA, CLARIAH, het KNAW Humanities cluster en de elfde faculteit van de 
RUG.

http://www.fryske-akademy.nl
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3.5.3 Hubrecht Instituut
Het Hubrecht Instituut richt zich op ontwikkelingsbiologie en stamcel-
biologie op verschillende niveaus, variërend van het hele organisme, 
tot organen, individuele cellen, subcellulaire organellen en het genoom. 
In samenhang met fundamenteel onderzoek doet het instituut ook 
strategisch biomedisch en genetisch onderzoek, dat inzicht verschaft in 
onder meer (menselijke) ziekten zoals kanker, hartfalen en diabetes. 
Het Hubrecht Instituut functioneert als onafhankelijk instituut voor 
fundamenteel onderzoek op het gebied van ontwikkelings- en stam-
celbiologie als een onmisbare toeleverancier van innovatieve kennis 
voor de translationele lijnen van het UMC Utrecht. Deze positie van het 
instituut heeft aantoonbare meerwaarde voor de samenwerking met 
het UMC Utrecht.

Programma
Gebruik makend van een multidisciplinaire aanpak, bestuderen de 
negentien onderzoeksgroepen van het Hubrecht Instituut een keur aan 
fundamentele biologische processen om een beter begrip te krijgen 
van de embryonale ontwikkeling en homeostase van organen met 
tegelijkertijd oog voor klinische toepassingen. Het Hubrecht Instituut 
hanteert een tenuretrack systeem, waarbij junior groepsleiders na vijf 
jaar worden beoordeeld door een groep internationale collega’s. De 
onderzoeksgroepen worden ondersteund door een gemeenschappelijke 
researchinfrastructuur, die ingebed is in de groepen.

Terugblik en vooruitblik
Eén van de hoogtepunten in 2016 was de viering van het 100-jarig 
bestaan met een bezoek van Zijne Majesteit de Koning, een weten-
schappelijk congres, een medewerkersfeest en een open dag (1.250 
bezoekers). De wetenschappelijke output van 2016, in de vorm van 
wetenschappelijke publicaties, het verwerven van beurzen en afronden 
van proefschriften, was van hoge kwaliteit. Twee belangrijke overeen-
komsten zijn getekend met grote consequenties voor de wetenschap: 
het Hubrecht Instituut mag zich één van de partnerinstituten noemen 
van het European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Daarnaast 
hebben KNAW en UMC Utrecht een nieuwe samenwerkingsovereen-
komst gesloten, waarin beide partijen een langdurige, substantiële 
financiële bijdrage toezeggen, waardoor het Hubrecht Instituut weer 
kan groeien.

Ter gelegenheid van 100 jaar Hubrecht Instituut wordt een spe-
ciale centennial issue gemaakt van het gezaghebbende tijdschrift 
Developmental Biology. Deze verschijnt in 2017. In 2016 hebben de 
PhD-studenten van het Franse Institute Curie en het Hubrecht Instituut 
een gemeenschappelijke retraite georganiseerd. Komend jaar starten 
fellowships om uitwisseling van medewerkers te stimuleren. 

De samenwerking met EMBL en UMC Utrecht en met name de financiële 
impuls ten gevolge van de voortzetting van de affiliatie met het UMC 
stellen ons in 2017 in staat internationaal breed te rekruteren voor 
nieuwe groepsleiders. Momenteel is de werving gaande.

Onderzoeksinstituut voor 
ontwikkelingsbiologie en 
stamcelonderzoek

Directeur: Alexander van 
Oudenaarden

Voor meer informatie: 
www.hubrecht.eu 

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 108
Professionele en populariserende 
publicaties: 18
Dissertaties: 5

Personeel
Totale formatie: 222,5
Vast dienstverband: 68,2
Onderzoeksinzet: 136,4
Fellows/gastonderzoekers: 81
Promovendi: 66
Leerstoelen: 12

Financieel
Gerealiseerde baten: 26,0 M€
Tweede geldstroom: 4%
Derde geldstroom: 42%

Persoonsgebonden subsidies
• Vidi: Jop Kind
• Veni: Devanjali Dutta en Suzan 

Ruijtenberg

Overige prijzen en subsidies
• Körber European Science Prize: 

Hans Clevers
• Antoni van Leeuwenhoek Prijs: Jop 

Kind
• ESMI Award for excellent PhD 

thesis: Anoek Zomer
• ZonMw TOP-grant: Catherine Robin 
• Human Frontier Science Program: 

Rik Korswagen

http://www.hubrecht.eu
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Wetenschapsgeschiedenis, 
Nederlandse geschiedenis en 
literatuur: Research & Data

Directeur: Lex Heerma van Voss

Voor meer informatie:  
www.huygens.knaw.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 88
Professionele en populariserende 
publicaties: 37
Dissertaties: 2

Personeel
Totale formatie: 73,5 fte
Vast dienstverband: 53,8 fte
Onderzoeksinzet: 33,3 fte
Fellows/gastonderzoekers: 21
Promovendi: 2
Leerstoelen: 10

Financieel
Gerealiseerde baten: 6,9 M€
Tweede geldstroom: 10%
Derde geldstroom: 8%

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
• Golden Agents: Creatieve 

industrie en de creatie van de 
Nederlandse Gouden Eeuw 
(NWO-groot): Charles van den 
Heuvel

3.5.4 Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Het Huygens ING biedt onze samenleving betrouwbare kennis over 
Geschiedenis en Cultuur. Wij doen dit door onderzoek te doen op het 
gebied van wetenschapsgeschiedenis, Nederlandse geschiedenis en 
literatuur. Wij ontsluiten historische bronnen en literaire teksten, wij 
bouwen aan een digitale infrastructuur en wij bieden online doorzoek-
bare data. Wij bieden historische context, ook voor hedendaagse vragen 
over politiek en bestuur, literatuur, wetenschap en maatschappij.

Programma
Het Huygens ING wil op basis van fundamenteel, geavanceerd en inter-
disciplinair onderzoek nieuwe inzichten verschaffen in de langeter-
mijnontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Daarbij is gekozen 
voor een specifieke benaderingswijze die in hoge mate brongericht 
is, maar ook methodologisch experimenteel en vernieuwend. Het 
Huygens ING wil ook een vooraanstaande rol spelen bij de innovatie 
van de Nederlandse geesteswetenschappen. De technologische ontwik-
kelingen vragen om een methodologische vernieuwingsslag in de 
humaniora, terwijl deze tegelijkertijd voor de uitdaging gesteld worden 
hun maatschappelijke impact te maximaliseren.

Terugblik en vooruitblik
In 2016 werd veel voortgang geboekt bij het ontwikkelen van de 
digitale infrastructuur voor de projecten Nederlab en CLARIAH. In 
samenwerking met het Amsterdamse stadsarchief en tal van specialis-
ten op het gebied van de creatieve industrie van de Gouden Eeuw werd 
het project Golden Agents (NWO-groot) binnengehaald. Daarin zullen 
bestaande databases gecombineerd worden met nieuw ontsloten 
gegevens om een samenhangend beeld van de kunstzinnige explosie in 
Nederland in de 17e eeuw te geven. In het Jeroen Bosch jaar werd het 
BoschDoc gepresenteerd, dat alle geschreven bronnen over de schilder 
online toegankelijk maakt. BoschDoc won de Nederlandse Dataprijs in 
de categorie humaniora en sociale wetenschappen. 
In het Paleis op de Dam werd een nieuwe dataset gepresenteerd, 
waarin online de brieven van zes vrouwen van stadhouders worden 
ontsloten. De brieven tonen deze vrouwen in al hun actieve betrok-
kenheid bij het politieke en culturele leven van hun tijd. In augustus 
organiseerde Huygens ING met diverse (inter)nationale partners een 
geslaagde NIAS-Lorentz workshop over erfgoed van migranten. 

De belangrijkste ontwikkeling in 2016 was het tot stand komen van het 
Humanities cluster van de KNAW, waarin Huygens ING nauw samen-
werkt met het Meertens Instituut en IISG. Voor Huygens ING betekende 
dat een verhuizing naar het historische Spinhuis in Amsterdam. 
Voor 2017 staat de nadere uitwerking van die samenwerking op het 
programma, naast het gewone onderzoekswerk, dat uiteraard gewoon 
doorgaat.

http://www.huygens.knaw.nl
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Onderzoeksinstituut over de  
geschiedenis van werk,  
werkenden en arbeids-
verhoudingen wereldwijd

Directeur: Henk Wals

Voor meer informatie:
www.iisg.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 86
Professionele en populariserende 
publicaties: 87
Dissertaties: 0

Personeel
Totale formatie: 55,7 fte
(+ Stichting IISG: 13,7 fte = 69,4 fte)
Vast dienstverband: 45,0 fte
Onderzoeksinzet: 12,4 fte
(+ Stichting IISG: 6,6 fte = 19,0 fte)
Fellows/gastonderzoekers: 24/9
Promovendi: 2
Leerstoelen: 5

Financieel
Gerealiseerde baten: 8,5M€
Tweede geldstroom: 6%
Derde geldstroom: 16%

Persoonsgebonden subsidies
• Veni: Pepijn Brandon

Overige prijzen en subsidies
• NWO Vrije Competitie: Ulbe 

Bosma en Matthias van Rossum
• Collectietransitie (KNAW 

Onderzoeksfonds): Leo Lucassen
• Vakbondsverhalen (FNV): Henk 

Wals

3.5.5 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Werk- en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Het 
IISG onderzoekt hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange 
termijn ontwikkelen. In het kader van dit onderzoek verzamelt het 
instituut archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten op het ter-
rein van de sociale geschiedenis. De vruchtbare verbinding tussen 
onderzoek en collecties draagt sterk bij aan de onderscheidende 
meerwaarde van het instituut. Het IISG maakt deel uit van het nieuwe 
KNAW Humanities cluster in Amsterdam, dat zich zal ontwikkelen tot 
een (inter)nationaal topcentrum voor innovatief geesteswetenschap-
pelijk onderzoek. 

Programma
Het IISG verzamelt en analyseert, in nauwe samenwerking met onder-
zoekers in andere continenten, gegevens over sociale en economische 
ontwikkelingen sinds 1500 (tijdreeksen van lonen, prijzen, produc-
tiviteit, genderverhoudingen, levensverwachting en geletterdheid). 
Dit is essentieel om erachter te komen hoe ongelijkheid, binnen en 
tussen samenlevingen, ontstaat en blijft voortbestaan. Daarmee wil 
het instituut bijdragen aan actuele maatschappelijke discussies over 
sociale ongelijkheid, economische groei, milieu, globalisering, migratie 
en democratie.

Terugblik en vooruitblik
Naast 28 artikelen in A-tijdschriften en 30 hoofdstukken in boeken, 
produceerde de circa 10 fte vaste onderzoekers tellende onder-
zoeksgroep 7 wetenschappelijke boeken in 2016. Research grants: 
toegekende aanvragen in NWO-vrije competitie, NWO Veni en KNAW 
Onderzoeksfonds waren de belangrijkste. We sloten samenwerkings-
overeenkomsten met twee grote Chinese universiteiten. Er werd 237 
meter archief verworven (vorig jaar 125) en 409 meter verwerkt (vorig 
jaar 345). Het digital born archief kwam op gang. Het KNAW-bestuur 
stelde een bedrag van 2,6 miljoen euro beschikbaar voor de transitie 
van de collecties van analoog naar digitaal. Onze maatschappelijke 
waarde kwam onder meer tot uiting in samenwerkingsverbanden met 
Spui25 en Pakhuis De Zwijger, 122 bruikleenovereenkomsten met 
musea, samenwerking met de FNV en AWVN en een reeks mediaop-
tredens. Verder stond 2016 uiteraard in het teken van de start van het 
KNAW Humanities cluster (HuC).

In 2017 formuleren we een nieuw strategisch plan. De transitie 
naar digitale collectievorming wordt ingezet. Er komt een nieuwe 
website op basis van Open Linked Data. De afdelingen Communicatie 
en Digitale Infrastructuur gaan op in het HuC. Maatschappelijke 
waardecreatie krijgt nog meer aandacht, evenals financiering vanuit 
maatschappelijke organisaties.

http://www.iisg.nl
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3.5.6 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Het KITLV verricht onderzoek vanuit een interdisciplinair en historisch 
vergelijkend perspectief. Het onderzoek richt zich op Zuidoost-Azië en 
de Caraïben, met een accent op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. 
De focus ligt op de (dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en de 
postkoloniale periode. De resultaten dragen, naast het verkrijgen van 
een beter historisch inzicht, bij aan debatten en meningsvorming over 
complexe processen van globalisering. Centraal staan vragen over 
staatsvorming, geweld en burgerschap, en processen van mobiliteit en 
identiteitsvorming.
Het KITLV is actief in geestes- en sociale wetenschappen, vergelijkende 
area studies, en werkt nauw samen met de Universiteit Leiden.

Programma
Het KITLV investeert in twee langetermijn onderzoeksthema’s:
• Staatsvorming, geweld en burgerschap (onder meer onderzoek 

naar dekolonisatie en Nederlandse rol hierin; continuïteiten tussen 
koloniale en postkoloniale periode; staatsvorming en burgerschap; 
kwaliteit van bestuur, decentralisatie en cliëntelisme);

• Mobiliteit en identiteit (onder meer onderzoek naar migratiebewe-
gingen en betekenis voor nationale en regionale identiteiten; inclu-
sief onderzoek naar postkoloniale gemeenschappen in Nederland).

Terugblik en vooruitblik
Sinds de reorganisatie in 2014 is het KITLV sterk verjongd. Het ambi-
tieniveau voor extern verworven subsidies is 25 procent; dit wordt 
ruimschoots gehaald. In 2016 verwierven KITLV-onderzoekers twee 
NWO-programma’s (over Indonesië en over de Cariben), een Veni-beurs 
en deelname in een Europees project. Tot de bijzondere prestaties in 
2016 behoorde de publicatie van Geschiedenis van Zuidoost-Azië door 
Henk Schulte Nordholt. In dit boek wordt nadruk gelegd op langeter-
mijnontwikkelingen, zoals staatsformatie, en wordt gezocht naar wat 
het gebied op cultureel en historisch opzicht verbindt. Edities in het 
Engels en Duits zullen in 2017 verschijnen. Verschillende projecten 
werden voltooid, zoals ‘Elite Network Shifts’, ‘Shades of Clientelism’ en 
‘Governance, Markets and Citizens’. Onder grote belangstelling presen-
teerden Gert Oostindie en Ireen Hoogenboom de Indonesische editie van 
Soldaat in Indonesië 1945-1950 (2015) in Indonesië.

Sinds 2012 heeft het KITLV, met het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH) en het NIOD, geijverd voor overheidssteun voor onder-
zoek naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1950. Het kabinet 
wees dit steeds af, maar hierin lijkt kentering te komen. In december 
kondigde het kabinet aan met de drie instituten te gaan overleggen over 
bedoeld onderzoek.
In 2017 kan het KITLV, met het NIMH en het NIOD, het grote onderzoek 
naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië starten. Daarnaast zullen twee 
NWO-programma’s van start gaan: ‘Violence Strikes Root: Why vigilan-
tism became central to Indonesian politics, 1943-1955’ en ‘Traveling 
Caribbean Heritage’, over erfgoed, nation-building en nation-branding op 
de Benedenwindse Antillen.

Onderzoeksinstituut voor de 
bestudering van Zuidoost-Azië 
en de ‘Nederlandse’ Cariben

Directeur: Gert Oostindie

Voor meer informatie:
www.kitlv.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 119
Professionele en populariserende 
publicaties: 55
Dissertaties: 0

Personeel
Totale formatie: 26,8 fte
Vast dienstverband: 15,6 fte
Onderzoeksinzet: 21,9 fte
Fellows/gastonderzoekers: 15
Promovendi: 5
Leerstoelen: 3

Financieel
Gerealiseerde baten: 2,3 M€
Tweede geldstroom: 17%
Derde geldstroom: 9%

Persoonsgebonden subsidies
• Veni: Wouter Veenendaal

Overige prijzen en subsidies
• Leverhulme Trust, partici-

patie KITLV in het netwerk 
‘Understanding Insurgencies: 
Resonances of the Colonial Past’: 
Bart Luttikhuis

• Research grant Toyota 
Foundation: Hoko Horii

http://www.kitlv.nl
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Onderzoeksinstituut 
voor de bestuderingen en 
documentatie van Nederlandse 
taal en cultuur

Directeur: Hans Bennis (tot 1 
januari 2017), Antal van den Bosch 
(per 1 januari 2017)

Voor meer informatie: 
www.meertens.knaw.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 95
Professionele en populariserende 
publicaties: 92
Dissertaties: 1

Personeel
Totale formatie: 39,4 fte
Vast dienstverband: 22,3 fte
Onderzoeksinzet: 20,6 fte
Fellows/gastonderzoekers: 0/3
Promovendi: 5
Leerstoelen: 10

Financieel
Gerealiseerde baten: 4,8 M€
Tweede geldstroom: 14%
Derde geldstroom: 5%

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
• Horizon2020/NWO HERA: Irene 

Stengs
• Nederlandse Taalunie: Frans 

Hinskens

3.5.7 Meertens Instituut 
Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de diversiteit 
en de dynamiek van Nederlandse taal en cultuur vanuit een inter-
disciplinair, internationaal en vergelijkend perspectief. De collecties 
van het Meertens Instituut vormen een belangrijk onderdeel van de 
nationale geesteswetenschappelijke infrastructuur. In een wereld die 
in toenemende mate gekenmerkt wordt door mondiale verbindingen 
en ontwikkelingen bestaat een groeiende behoefte aan kennis van de 
eigen samenleving. Hiermee neemt de relevantie van het Meertens 
Instituut voor zowel wetenschappelijk onderzoek als debatten over 
taalverandering en culturele diversiteit toe. Het Meertens Instituut 
verkeert daarmee in een uitstekende uitgangspositie om de doelstel-
lingen van het nieuwe KNAW Humanities cluster, onderzoek en 
valorisatie, vorm te geven en uit te dragen.

Programma
Het Meertens Instituut heeft drie onderzoeksgebieden: taalvariatie; 
orale cultuur; culturele diversiteit, identiteit en verandering. Binnen 
deze onderzoeksgebieden lopen projecten rondom de centrale 
thema’s: dialecten en etnolecten; klankverandering; lied en verhaal; 
taalcultuur; cultureel erfgoed; religieuze cultuur en secularisering; 
populaire cultuur.

Terugblik en vooruitblik
In 2016 werd HERILIGION, een HERA ‘Uses of the Past’ project toege-
kend. Met de maatschappelijke partners Nederlandse Taalunie, NTR, 
en provincie Limburg werden citizen science-projecten gerealiseerd.

Het instituut bouwde nieuwe ICT-componenten voor het NWO-groot 
project Nederlab en het nationale infrastructuurprogramma CLARIAH. 
Daarnaast stond 2016 in het teken van de start van het KNAW 
Humanities cluster (HuC) en de verhuizing van de Joan Muyskenweg 
naar het Spinhuis. Binnen dat kader begon ook het gemeenschap-
pelijke onderzoeksprogramma ‘Impact of Circulation’ (Markus 
Balkenhol, themaleider). Een omvangrijke taak was de verhuizing van 
de bibliotheek (5 kilometer boeken) en collecties (2 kilometer) naar 
het Bushuis en het IISG.

In mei 2016 werd de eerste van een jaarlijkse reeks Louis Peter 
Grijp-lezingen georganiseerd, ter nagedachtenis aan Louis Grijp, die 
tot 2015 als onderzoeker aan het Meertens Instituut verbonden was.

In 2017 zal de Digital Humanities groep in het HuC verder vorm krij-
gen. Risicomanagement en research data management vragen in 2017 
om een hernieuwde focus. Samenwerkingen met maatschappelijke 
partners zullen worden geïntensiveerd. De rol in nationale netwerken 
(NDE, NWA) zal krachtig worden ingevuld.

http://www.meertens.knaw.nl
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3.5.8 Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut onderzoekt hoe de hersenen cogni-
tieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale 
interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies 
verstoord raken bij hersenziekten. Het onderzoek vindt plaats op 
verschillende niveaus: op genetisch en moleculair niveau, op niveau 
van de zenuwcel en het netwerk, en op het systeem- en gedragsniveau. 
Het Nederlands Herseninstituut verricht langetermijn, fundamenteel 
onderzoek naar het functioneren van het brein. Deze kennis zal leiden 
tot nieuwe behandelingen, terwijl directe toepassingen niet uit het oog 
worden verloren. 

Programma
Het Nederlands Herseninstituut onderzoekt de complexe netwerken 
die hersencellen met elkaar vormen om hersenfuncties mogelijk te 
maken. In hersengebieden waarvan de functie bekend is, wordt de rol 
van specifieke genen en moleculen, synapsen of celtypes onderzocht, 
terwijl onbekende functies van andere hersengebieden op systeem- of 
gedragsniveau worden bestudeerd. Hiervoor worden geavanceerde 
technieken gebruikt om de structuur en functie van hersennetwerken 
in kaart te brengen en te veranderen, zowel in het gezonde als in het 
zieke brein.

Terugblik en vooruitblik
In 2016 was er een doorbraak in de groep van Kole en collega’s op het 
gebied van de oorsprong van elektrische impulsen in de hersenen. 
Dit blijkt veel nauwkeuriger gereguleerd dan voorheen werd gedacht: 
zenuwcellen met meer binnenkomende informatie genereren hun 
impulsen dichtbij en daarmee organiseren zenuwcellen een perfecte 
match van in- en uitgaande informatiestromen. Verrassend dit jaar 
was de ontdekking van een nieuwe functie van een vrij onbekend type 
hersencel, de zogenaamde satellietcel. Dit celtype blijkt myeline, een 
vetachtige substantie, rondom zenuwuitlopers te wikkelen. Myeline 
is een elektrische isolator en cruciaal om de geleidingssnelheid van 
elektrische impulsen tussen cellen te verhogen. Deze bevindingen kun-
nen belangrijke aanknopingspunten bieden voor het ontdekken van de 
oorzaak van neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerosis.

Belangrijk doelen voor 2017 zijn verbetering van de huisvesting en 
versterking van de samenwerkingen met de universiteiten, in het 
bijzonder voor de Nederlandse Hersenbank. We ontwikkelen gemini-
aturiseerde microscopen voor de registratie van hersenactiviteit bij 
proefdieren.

Onderzoeksinstituut voor het 
functioneren van het brein

Directeur: Pieter Roelfsema

Voor meer informatie:  
www.herseninstituut.knaw.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 155
Professionele en populariserende 
publicaties: 0
Dissertaties: 15

Personeel
Totale formatie: 142,1 fte
Vast dienstverband: 58,8 fte
Onderzoeksinzet: 80,8 fte
Fellows/gastonderzoekers: 50
Promovendi: 42
Leerstoelen: 14

Financieel
Gerealiseerde baten: 16,9 M€
Tweede geldstroom: 18%
Derde geldstroom: 18%

Persoonsgebonden subsidies
• Vici: Christian Keysers

Overige prijzen en subsidies
• STW: Pieter Roelfsema
• ZonMw Top: Maarten Kamermans 

en Chris de Zeeuw
• NMSS: Maarten Kole
• KNAW Onderzoeksfonds: Pieter 

Roelfsema en Tycho Hoogland
• Vrij FOM programma: Maarten 

Kole

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

Directeur: Louise Vet

Voor meer informatie:
www.nioo.knaw.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 259
Professionele en populariserende 
publicaties: 90
Dissertaties: 14

Personeel
Totale formatie: 149,4 fte
Vast dienstverband: 75,0 fte
Onderzoeksinzet: 83,9 fte
Fellows/gastonderzoekers: 11
Promovendi: 32
Leerstoelen: 13

Financieel
Gerealiseerde baten: 15,4 M€
Tweede geldstroom: 14%
Derde geldstroom: 14%

Persoonsgebonden subsidies
• Veni: Alena Gsell

Overige prijzen en subsidies
• BMGF: Jos Raaijmakers
• EU MCSA TRAIT: Tom Crowther
• EU H2020: Lisette de Senerpont 

Domis (2x)
• STW: Martijn van de Pol
• STW: Wietse de Boer

3.5.9  Nederlands Instituut voor Ecologie
Het NIOO verricht fundamenteel, strategisch en langetermijnon-
derzoek in ecosystemen op het land en in het water. Het NIOO heeft 
een unieke infrastructuur voor integraal ecologisch onderzoek. 
Het instituut is door de focus op grensverleggend fundamenteel en 
langetermijnonderzoek en de unilocatie van de grootste groep fun-
damenteel ecologen in Nederland een spin in het web en verbindend 
binnen de Ecologie. Een wereldwijd netwerk van wetenschappers, 
beleidsmakers, natuurbeheerders en andere stakeholders gebruikt 
NIOO-kennis voor het stimuleren van biodiversiteit en duurzaamheid 
in natuur en maatschappij.

Programma
De multidisciplinaire samenwerking tussen ecologen binnen het NIOO 
biedt een unieke stimulans voor de allesomvattende onderzoeks-
aanpak nodig om complexe ecologische vraagstukken te ontrafelen. 
Komende jaren kiest het NIOO daarbij voor zeven internationale 
hot-topic onderzoeksthema’s: 1. Global environmental change; 2. Eco-
evolutionary dynamics; 3. Ecological epigenetics; 4. Microbiomes; 5. 
Chemical communication; 6. Disease ecology; 7. Restoration ecology.

Terugblik en vooruitblik
NIOO verwelkomde in 2016 twee nieuwe buitengewoon hoogleraar-
schappen, bij de Universiteit van Amsterdam (Bart Nolet) en bij de 
Universiteit Leiden (Martijn Bezemer). Nieuwe onderzoeksprojecten 
in (inter)nationaal publiek-private samenwerkingsverbanden werden 
gestart, waaronder een groot programma over natuurlijke microbio-
logische bestrijding van Striga in Sorghum gefinancierd door de Bill & 
Melinda Gates Foundation. Samen met ErasmusMC werd het in wilde 
vogels circulerende vogelgriepvirus H5N8 geïdentificeerd.
Over de volle onderzoeksbreedte verschenen publicaties in weten-
schappelijke tijdschriften met hoge impactfactor.

Veel wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht kregen de 
wereldwijde analyses van de waarde van biodiversiteit van bossen en 
extra broeikasgassen uit de bodem door klimaatverandering.
‘Poep is goud’-onderzoek werd genomineerd als Nationaal Icoon 
2016. NIOO organiseerde met veel succes evenementen voor weten-
schappers (ISME-16) en publiek (onder andere open dag met meer 
dan 2000 bezoekers), bodemdierendagen).

NIOO wil in 2017 een trekkersrol blijven spelen binnen NWA-route 
4: ‘Oorsprong van het leven’ (nu het Origins Center i.o.). Ook in de 
NWA-routes ‘Smart liveable cities’, ‘Circulaire economie’, ‘Duurzame 
voedselproductie’, ‘Kwaliteit van de omgeving’ en ‘Water’ wil het 
NIOO actief blijven. NIOO gaat participeren in een wereldwijd onder-
zoeksnetwerk naar de effecten van voedingsstoffen en begrazing op 
biodiversiteit. Op de Waddenzee start onderzoek naar onder andere 
effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging op het overstromings-
risico van vogelnesten. 

http://www.nioo.knaw.nl


53jaarverslag 2016

Onderzoeksinstituut voor 
bevolkingsvraagstukken

Directeur: Leo van Wissen

Voor meer informatie:  
www.nidi.knaw.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 89
Professionele en populariserende 
publicaties: 77
Dissertaties: 5

Personeel
Totale formatie: 40,7 fte
Vast dienstverband: 18,9 fte
Onderzoeksinzet: 30,8 fte
Fellows/gastonderzoekers: 12
Promovendi: 10
Leerstoelen: 8

Financieel
Gerealiseerde baten: 3,7 M€
Tweede geldstroom: 12%
Derde geldstroom: 29% 

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
• GGP-EPI (EU-ESFRI): Anne 

Gauthier
• CREW (ZonMw): Anne Gauthier
• Allianz European Demographer 

Award 2016: Helga de Valk
• Novice to Powerhouse Award van 

journal The Gerontologist: Jaap 
Oude Mulders

• Het multiculturele drama 
in perspectief (KNAW 
Onderzoeksfonds): Leo Lucassen 
(IISG) en Helga de Valk

3.5.10	 Nederlands	Interdisciplinair	Demografisch	Instituut
Het NIDI is het nationale instituut voor hoogwaardig wetenschappelijk 
onderzoek naar bevolkingsvraagstukken en informeert beleidsma-
kers en samenleving over onderzoeksresultaten op het gebied van 
demografie. Het onderzoek wordt geïnspireerd door maatschappelijke 
vraagstukken en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Kenmerkend 
voor het onderzoek is de interdisciplinaire aanpak, de internationale 
oriëntatie, en de integratie van fundamenteel en toegepast onderzoek. 
Door de concentratie van onderzoekers uit verschillende disciplines 
in één instituut is het NIDI een van de belangrijkste demografische 
onderzoekscentra van Europa.

Programma
Vier onderzoeksthema’s vormen de kern: vergrijzing, pensioen, 
migratie en families. De focus bij het onderzoek rond vergrijzing 
ligt op de ontwikkeling van de levensverwachting en het proces van 
pensioneren. In het migratieonderzoek ligt de nadruk op processen 
van integratie in verschillende levensdomeinen van zowel Europese 
als niet-Europese migranten. Het familieonderzoek richt zich vooral op 
solidariteit tussen generaties en vragen rond het combineren van werk 
en gezin. Gemeenschappelijk in veel NIDI-onderzoek is de nadruk op de 
levensloop en de maatschappelijke inbedding van demografisch gedrag.

Terugblik en vooruitblik
2016 was een succesvol jaar voor het NIDI. Het Gender and Generations 
Project, een groot longitudinaal onderzoeksproject waarin 19 landen 
participeren en waarvan het NIDI de wetenschappelijke leiding en 
logistieke coördinatie in handen heeft, ontving een subsidie van 2 
miljoen euro van de ESFRI Europese Roadmap, als emerging project, 
voor een periode van drie jaar. Dit illustreert de centrale positie van het 
instituut in het internationale demografische netwerk van academische 
onderzoeksinstellingen. 
Helga de Valk, themaleider van Migration and Migrants, ontving de 
prestigieuze Allianz European Demographer Award 2016, en Kène 
Henkens werd benoemd tot lid van de Academia Europaea.
In 2016 organiseerde het NIDI, in samenwerking met Population 
Europe, de tentoonstelling 100 worden en ervan genieten, in het 
stadhuis van Den Haag, Deze tentoonstelling trok meer dan 1000 
bezoekers. Het NIDI haalde ook regelmatig het nieuws, zoals met de 
eerste resultaten van het pensioenpanel, dat in het kader van het Vici-
project van Kène Henkens Aging Workers in an Aging Society, wordt 
uitgevoerd, waaruit blijkt dat werknemers niet tevreden zijn met de 
hogere pensioenleeftijd. 

Doelen voor 2017: Verdere uitbouw en consolidatie van samenwerking 
met de RUG. Voorbereiden/indienen van nieuwe subsidieaanvragen bij 
NWO, EU, en andere subsidieverstrekkers. 

http://www.nidi.knaw.nl
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Nationaal instituut voor 
interdisciplinaire verdieping 
en vernieuwing van geestes- 
en sociaalwetenschappelijk 
onderzoek met brugfunctie naar 
andere wetenschapsgebieden

Directeur: Paul Emmelkamp (tot 1 
januari 2017), Theo Mulder (vanaf 1 
januari 2017)

Voor meer informatie: 
www.nias.knaw.nl

Quick facts 2016

Personeel
Totale formatie: 6,8 fte
Vast dienstverband: 5,6 fte
Onderzoeksinzet: 0,0 fte
Fellows/gastonderzoekers: 50
Promovendi: 0
Leerstoelen: 1

Financieel
Gerealiseerde baten: 2,2 M€
Tweede geldstroom: 0%
Derde geldstroom: 3%

3.5.11  Netherlands Institute for Advanced Study
Het NIAS is een nationaal instituut dat op geheel eigen wijze bijdraagt 
aan de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur. Het biedt de meest 
talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisci-
plinaire en internationale context te werken aan nieuwe inzichten, 
het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken 
naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het instituut 
functioneert in toenemende mate als een wetenschappelijke proeftuin 
voor nieuwe ideeën en inzichten. Hoogwaardig onderzoek, reflectie en 
verdieping wat betreft de geestes- en sociale wetenschappen wordt 
gestimuleerd evenals internationale kennisuitwisseling en onderzoek-
samenwerking. Het NIAS is onderdeel van het netwerk van Institutes 
for Advanced Study.

Programma
Het NIAS selecteert jaarlijks circa tien procent van de individuele 
buitenlandse en Nederlandse aanvragers uit voor een fellowship 
van vijf of tien maanden. Bij de selectie van de wetenschappers is 
wetenschappelijke kwaliteit het hoofdcriterium, maar ook relevantie 
wordt beoordeeld. Tevens werkt het NIAS met interdisciplinair en 
internationaal samengestelde themagroepen.

Terugblik en vooruitblik
In 2016 waren naast 50 gastonderzoekers uit binnen- en buitenland. 
drie multidisciplinaire themagroepen actief. Een groep waarin 
bio-informatica en linguïstiek elkaar vonden, een themagroep over de 
urgente vragen over levensloop en de houdbaarheid van het pensioen-
stelsel en een derde groep over de relatie tussen de ontwikkeling van 
steden en de ontwikkeling van kennis. Van de dertien fellowships die 
(mede)gefinancierd werden door private of publieke partijen worden 
hier de KB-fellow (Huub Wijfjes), de eerste ‘Artist in Residence’ (Jan 
Rosseel) en de eerste RKD-fellow (kunsthistoricus Elmer Kolfin) 
specifiek genoemd.
In 2016 verbeterde de genderverdeling verder. Zestig procent van de 
fellows was man en veertig procent vrouw. De gemiddelde leeftijd was 
46 jaar. Het verjongingsbeleid heeft succes gehad. 

In 2017 blijft genderbalans aandacht vragen. Er zullen meer sponsors 
worden aangezocht, zonder de missie en positie van het NIAS tekort 
te doen. Op dit moment werkt het NIAS al samen met Unesco-L’Oréal, 
Willem F. Duisenberg Foundation, Koninklijke Bibliotheek en andere. 
Een belangrijk doel in 2017 is scherpere profilering van NIAS als 
nationaal instituut. Verder zal de efficiëntie van het fellowselectie-
proces worden verbeterd.

http://www.nias.knaw.nl
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3.5.12 NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en 
genocidestudies
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 wereld-
oorlogen, grootschalig geweld en genociden, met inbegrip van hun 
maatschappelijke uitwerking op langere termijn. 

Zowel nationaal als internationaal speelt het NIOD een leidende rol 
in de opbouw van digitale infrastructuren, gericht op het toeganke-
lijk maken van collecties over de Tweede Wereldoorlog. Het is met 
name de combinatie van onderzoek, collecties en maatschappelijke 
functies die het NIOD tot een uniek instituut maken.

Programma
Het onderzoek van het NIOD beweegt zich op een drietal domei-
nen: War & Society, Genocide Studies, en Holocaust Studies, met 
Transitional Justice als doorsnijdend thema. Daarbinnen richt 
de focus zich in het bijzonder op typen en verschijningsvormen 
van genociden, de relatie tussen perioden van massaal geweld 
en ‘regime change’, de geschiedenis van Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog en de sociopolitieke transformaties in de late koloni-
ale periode en de dekolonisatie van Indonesië. Daarnaast geeft het 
NIOD leiding aan twee grote digitale infrastructurele projecten.

Terugblik en vooruitblik
In 2016 ging een aantal belangrijke projecten van start, zoals 
het Srebrenica-onderzoek, in opdracht van de regering, en het 
infrastructurele project Netwerk Oorlogsbronnen (NOB), waarvan 
het NIOD penvoerder en hoofduitvoerder is; daarnaast werden 
belangrijke nieuwe projecten verworven, zowel op het terrein van 
onderzoek als collecties en digitale infrastructuur. Verschillende 
projecten werden voltooid, vaak met een aantoonbaar grote 
maatschappelijke impact (Juliana-biografie, Verkennend onderzoek 
Srebrenica, Antisemitisme).
Het instituut maakte een begin met het opstellen van een 
Strategische Agenda 2017-2021, die in maart 2017 gereed is. Doel 
is het NIOD een robuuste basis voor de toekomst te verschaffen, niet 
alleen ten aanzien van onderzoek, collecties en infrastructuur, maar 
ook als organisatie.

De belangrijkste doelen voor 2017 liggen in de uitwerking van het 
Strategisch Plan, met name de herprofilering van het fundamenteel 
onderzoek, de opbouw van een robuuste digitale infrastructuur en 
een grondige herinrichting van werkprocessen. Concreet zal vorm 
worden gegeven aan het grote onderzoeksproject over de dekoloni-
satie van Indonesië.

Onderzoeksinstituut voor 
oorlogs-, holocaust- en 
genocidestudies

Directeur: Marjan Schwegman (tot 
1 februari), Wichert ten Have (van 1 
februari tot 1 september), Frank van 
Vree (vanaf 1 september)

Voor meer informatie: 
www.niod.knaw.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 34
Professionele en populariserende 
publicaties: 65
Dissertaties: 1

Personeel
Totale formatie: 52,7 fte
Vast dienstverband: 41,5 fte
Onderzoeksinzet: 18,2 fte
Fellows/gastonderzoekers: 2
Promovendi: 1
Leerstoelen: 6

Financieel
Gerealiseerde baten: 5,9 M€
Tweede geldstroom: 1%
Derde geldstroom: 35%

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
• Metamorfoze HSSPF: René Pottkamp
• Politie en Verzet, Nationale Politie: 

Hinke Piersma
• NOB/HGS, ministerie van VWS: 

Nanci Adler en Edwin Klijn
• Virtual-Reality Tour Sobibór, 

ministerie van VWS: Kees Ribbens
• NWO Vrije competitie KITLV-NIOD: 

Nanci Adler

http://www.niod.knaw.nl
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Instituut ten behoeve 
van publieke en politieke 
meningsvorming over 
wetenschap en technologie

Directeur: Melanie Peters

Voor meer informatie: 
www.rathenau.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 13
Professionele en populariserende 
publicaties: 27
Dissertaties: 0

Personeel
Totale formatie: 36,3 fte
Vast dienstverband: 20,2 fte
Onderzoeksinzet: 24,5 fte
Fellows/gastonderzoekers: 0
Promovendi: 0
Leerstoelen: 1

Financieel
Gerealiseerde baten: 4,9 M€
Tweede geldstroom: 1%
Derde geldstroom: 9%

3.5.13  Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke menings-
vorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut 
onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van wetenschap, 
technologie en innovatie en voedt daarover het maatschappelijke en 
politieke debat.

Programma
In de verwondering over wetenschappelijke kennis en technologische 
vernieuwing raken publieke waarden op de achtergrond. Wetenschap 
en technologie leiden echter alleen tot maatschappelijke innovatie 
als ze aansluiten bij wat voor mensen belangrijk is, zoals veiligheid, 
gezondheid, duurzaamheid en gelijkheid. Daarvoor is het nodig dat 
de langetermijnontwikkeling van wetenschap en technologie goed 
geborgd is in onze democratie. Het Rathenau Instituut ondersteunt 
met onderzoek en debat publieke meningsvorming en politieke 
besluitvorming over wetenschap, technologie en innovatie. 

Terugblik en vooruitblik
Centrale thema’s in 2016 waren de slimme samenleving, grenzeloze 
innovatie, verantwoorde wetenschap, de meetbare mens, kennis voor 
beleid, en wetenschap in cijfers.
Het Rathenau Instituut heeft de taak om informatie over de 
Nederlandse wetenschap te verzamelen en beschikbaar te stellen. In 
2016 is daartoe de website Rathenau/WetenschapInCijfers geopend 
door de staatssecretaris. Diezelfde behoefte aan betrouwbare kennis 
is in algemene zin zichtbaar in de toenemende interesse in de publica-
ties en activiteiten van het instituut. Politici gebruiken studies tijdens 
debatten in de Tweede en Eerste Kamer en journalisten gebruiken ze 
bij hun publicaties. 

Ook organiseerde het Rathenau Instituut ‘Visions of the Future’, een 
tweedaags publieksevenement over synthetische biologie. Een snel-
groeiend vakgebied in de biotechnologie dat nieuwe mogelijkheden 
biedt voor nieuwe medicijnen en schone brandstoffen. Het instituut 
organiseerde het event samen met Europese collega-instituten binnen 
het Synenergene-consortium, waarin wetenschappers een verant-
woorde ontwikkeling van synthetische biologie nastreven. Diezelfde 
internationale oriëntatie blijkt ook in enkele andere activiteiten in 
2016. Zo publiceerde het instituut feiten en cijfers over Nederland in 
de Europese Research Area en werden nieuwe projecten gestart op 
gebied van Europese infrastructuur (Accelerate) en Evidence Based 
Policy voor het Joint Research Centre van de Europese Commissie. 

Eind 2016 presenteerde het Rathenau Instituut een nieuw werk-
programma voor 2017-2018. Daarin kiest het instituut, na een 
intensieve stakeholderconsultatie, voor een actieve rol in drie urgente 
maatschappelijke debatten: (1) het vertrouwen in digitalisering, (2) de 
inbreng van experts en burgers in beleid en politieke besluitvorming 
en (3) de transitie naar een toekomstbestendig kennisecosysteem.

http://www.rathenau.nl
https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-in-cijfers
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3.5.14 Spinoza Centre for Neuroimaging
Het Spinoza Centre is in 2008 opgericht als nieuw instituut voor 
innovatief en geavanceerd hersenonderzoek. Het instituut wil een 
verbindende rol spelen in de Amsterdamse onderzoekomgeving en 
beheert daarvoor verschillende moderne scanapparatuur om de 
menselijke hersenen in beeld te brengen, waaronder een ultramoderne 
7-Tesla-MRI-scanner (één van de vier scanners die operationeel zijn in 
Nederland). 

Het instituut faciliteert en stimuleert hersenonderzoek voor onder-
zoekers in Nederland. Beeldvorming van de menselijke hersenen is 
relevant voor levens-, sociale, medische en geesteswetenschappen. 
Het Spinoza Centre is een open infrastructuur, volledig gericht op 
onderzoek en heeft meerwaarde voor de participerende instellingen. 
Het Spinoza Centre vervult daarnaast een rol als incubator voor het 
innovatieve (biotech) bedrijfsleven.

Programma
Naast de facilitaire rol stelt het Spinoza Centre samen met de partici-
perende universiteiten een wetenschappelijk programma op met vier 
hoofdonderzoeksthema’s:
• Cognitieve neurowetenschappen (de relatie tussen gedrag en 

hersenen).
• Emotie (neurowetenschappelijke grondslagen van emoties).
• Klinische neurowetenschappen (diagnostiek en klinische manifes-

taties).
• Methoden en statistiek (acquisitie, analyse en interpretatie).

Terugblik en vooruitblik
In 2016 is de nieuwe directeur van het Spinoza Centre aangesteld. 
Er is een begin gemaakt met het invullen van het personeelsplan, 
inclusief facility manager, ICT-specialist en business developer. De Vrije 
Universiteit is toegetreden als partner in het samenwerkingsverband. 
Naast de partners in Amsterdam zijn samenwerkingen gestart met 
Universiteit Utrecht en UMC Utrecht.
De EFRO-subsidie en de subsidies van de stad Amsterdam en provincie 
Noord-Holland zijn na goedkeuring van het eindverslag definitief 
vastgesteld op het maximale bedrag.
De ultrahoog veld MRI is geüpgraded met een Multi-X8-transmit-
systeem. In samenwerking met Philips is de 7T User Meeting en een 
workshop georganiseerd. Het gebruik van de faciliteiten is toegenomen. 
Als belangrijkste tegenvaller geldt het achterblijven van de gereali-
seerde omzet ten opzichte van de begroting.
Belangrijkste doelen voor 2017 en nieuwe ontwikkelingen liggen op 
het gebied van organisatie en de invulling van de personele opbouw. In 
2019 loopt de samenwerkingsovereenkomst met de partners af. Alle 
partijen hebben reeds een intentieverklaring ondertekend en het is 
belangrijk om dat vorm te geven in 2017.

Instituut voor innovatief en 
geavanceerd hersenonderzoek 
met behulp van ultramoderne 
scanners

Directeur: Serge Dumoulin

Voor meer informatie:  
www.spinozacentre.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 14
Professionele en populariserende 
publicaties: 0
Dissertaties: 1

Personeel
Totale formatie: 4,5 fte
Vast dienstverband: 2,8 fte
Onderzoeksinzet: 1,6 fte
Fellows/gastonderzoekers: 124
Promovendi: 0
Leerstoelen: 1

Financieel
Gerealiseerde baten: 3,2 M€
Tweede geldstroom: 0%
Derde geldstroom: 35%

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
Geen

http://www.spinozacentre.nl
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Expertisecentrum voor 
schimmels, gisten en bacteriën

Directeur: Pedro Crous

Voor meer informatie: 
www.westerdijkinstitute.nl

Quick facts 2016

Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties: 182
Professionele en populariserende 
publicaties: 4
Dissertaties: 6

Personeel
Totale formatie: 53,3 fte
Vast dienstverband: 28,2 fte
Onderzoeksinzet: 29,9 fte
Fellows/gastonderzoekers: 26
Promovendi: 11
Leerstoelen: 4

Financieel
Gerealiseerde baten: 6,2 M€
Tweede geldstroom: 2%
Derde geldstroom: 26%

Persoonsgebonden subsidies
Geen

Overige prijzen en subsidies
• Falcon (EU): Ronald de Vries
• PROMISE (Bill and Melinda Gates 

Foundation): Pedro Crous
• Heterogeneity in spores of food 

spoilage fungi (TiFN) (Unilever, 
Pepsico, Heineken and Dupont), 
and government (EZ, TKI Agri & 
Food, NWO): Jos Houbraken

• Softwood degradation & plant 
biomass conversion projects 
(ALW): Ronald de Vries

• ARTS – Fusarium proposal – 
(NHMRC): Vincent Robert & 
Pedro Crous

3.5.15 Westerdijk Instituut
Het Westerdijk Instituut beheert een wereldvermaarde collectie van 
levende schimmels, gisten en bacteriën. Het instituut is een expertise-
centrum voor mycologie en doet onderzoek naar de evolutiebiologie, 
taxonomie en biodiversiteit van schimmels en gisten. Het instituut 
gebruikt hiervoor een breed scala aan moleculair biologische, genomics, 
biochemische en microscopische methoden. Het instituut genereert en 
deelt wetenschappelijke kennis en beantwoordt maatschappelijk relevante 
vragen samen met andere kennisinstellingen, maatschappelijke partners 
en industrie. Het instituut participeert in verschillende onderzoeks-
sectoren, van levenswetenschappen en agrarisch tot biotechnologisch en 
chemisch. De collectie is mondiaal uniek en het instituut speelt een (inter)
nationale rol als aanbieder van deze infrastructuur. 

Programma
Het Westerdijk Instituut bestudeert biodiversiteit in het hele spectrum 
van het schimmelrijk en focust zijn onderzoek op drie thema’s: landbouw, 
gezondheid en industrie. De collectie vertegenwoordigt de grootste cata-
logus van biosynthetische paden. De collectie omvat ook DNA-barcodes, 
DNA-genoomsequenties, alsmede andere relevante gegevens die bekend 
zijn over desbetreffende schimmels. Naast wetenschappelijk onderzoek 
en het onderhouden van de collectie geeft het instituut ook drie internati-
onale tijdschriften uit, worden er mycologische naslagwerken ontwikkeld, 
en zijn er jaarlijks mycologische cursussen, nationale en internationale 
symposia.

Terugblik en vooruitblik
2016 was voor het Westerdijk Instituut in alle opzichten een goed jaar. 
Er werden vele schimmelgenomen gesequencet, resulterend in diverse 
high-impact papers. Het International Centre for Fusarium Research werd 
opgericht, evenals een nieuwe groep op klinische Fusarium, en er werden 
bijeenkomsten (mede)georganiseerd over klinische zwarte schimmels en 
dermatofieten. De onderzoeksgroep Bio-informatica genereerde unieke 
algoritmes en tools op het gebied van genoom dataopslag, vergelijkingen 
en taxonomische en functionele identificaties. Er werd enorme vooruit-
gang geboekt in de ontwikkeling van ultra-high resolution LC-tandem-MS 
als techniek voor de toekomst om klinische schimmels te herkennen 
gebaseerd op eiwitsequenties. De Collectie valideerde duizenden nieuwe 
DNA-barcode sequenties, wat leidde tot een ongekende hoeveelheid 
ontsloten data. Samen met bedrijven en instituten werden meer dan 
250 toegepaste projecten uitgevoerd. Bouwactiviteiten aan de nieuwe 
onderzoekvleugel van het instituut zijn gestart, en er werden twee nieuwe 
PI-posities geadverteerd. In 2016 werd voor de samenwerking tussen 
partners op de Uithof het Fungal Network Utrecht opgericht om te focus-
sen op novel product discovery.  
Het instituut (in 2016 nog Centraalbureau voor Schimmelcultures) 
heeft op 10 februari 2017 zijn naam veranderd in Westerdijk Fungal 
Biodiversity Institute. In 2017 zullen twee nieuwe onderzoeksgroepen 
starten, namelijk Novel Product Discovery (focus op nieuwe antischimmel 
middelen en antibiotica) en Medical Mycology, in samenwerking met 
diverse ziekenhuizen. In augustus zal het nieuwe Westerdijk gebouw 
worden geopend.

http://www.westerdijkinstitute.nl
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3.6 Netwerken en onderzoeksinfrastructuren (ambitie 6)

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

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

structuren;
• heeft de KNAW bijgedragen aan de ontwikkeling en benutting van nationale 

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

Europese bronnen;
• stoelt de wetenschappelijke samenwerking met China en Indonesië op kennis 

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

Netwerken en infrastructuren zijn van wezenlijk belang voor de voortgang van 
wetenschappelijk onderzoek. De KNAW ziet voor zichzelf een rol als broedplaats en 
katalysator. Hieronder een overzicht van enkele ontwikkelingen in 2016.

Nationale Roadmap
Het Spinoza Centre for Neuroimaging is eind 2016 opgenomen in de Nationale 
Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO, in het cluster 
MRI en Cognitie, dat deel uitmaakt van het Health-RI initiatief. In dezelfde Nationale 
Roadmap is ook het cluster CLARIAH-PLUS opgenomen, een initiatief van de 
KNAW (IISG, Huygens ING, Meertens Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het 
Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra, het Max Planck Instituut voor 
Psycholinguïstiek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de universi-
teiten van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Leiden, en Groningen. In het 
cluster NIEBA (Netherlands Infrastructure for Ecosystem and Biodiversity Analysis) 
participeert onder meer het Westerdijk Instituut.

European Molecular Biology Laboratory
Het Hubrecht Instituut is in 2016 deel geworden van het EMBL Partnership 
Programma, dat erop gericht is een onderling verbonden systeem van uitstekende 
onderzoekscentra te creëren om de ontwikkeling van moleculaire levensweten-
schappen in Europa en de wereld te verbeteren. Het Hubrecht Instituut is het eerste 
Nederlandse onderzoeksinstituut dat een dergelijke overeenkomst met EMBL heeft 
ondertekend.

Grant	office
In 2016 heeft de KNAW voorbereidingen getroffen voor het vormen van een 
centraal Grant office. Vanaf februari 2017 is de uitvoering gestart. Het Grant office 
signaleert de mogelijkheden tot en begeleidt onderzoekers bij het aanvragen van 
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met name EU-subsidies. In voorkomende gevallen schrijft de Grant office mee met 
de aanvrager.

China
Het ministerie van OCW, de KNAW en NWO voeren een gezamenlijk beleid voor de 
wetenschappelijke samenwerking met China. Bijzonderheden in 2016:
• de laatste call van het China Exchange Programme (CEP);
• organisatie van een PhD-event;
• toekenning van twee projecten binnen de laatste fase van het Programme 

Strategic Scientific Alliances.

Indonesië
De KNAW voert samen met Indonesië het onderzoeksprogramma Scientific 
Programme Indonesia-Netherlands (SPIN) uit. Bijzonderheden in 2016:
• acht doorlopende joint research projects in SPIN, de meeste in hun vierde 

onderzoeksjaar;
• opstellen en presenteren van een aanzet tot bilaterale, thematische, wetenschap-

pelijke samenwerkingsagenda;
• SEA-EU-NET: bijdrage aan de jaarlijkse Science and Technology conferentie, 

in Hanoi; bijdrage aan de project-publicatie ASEAN Economic Community and 
intellectual property rights.
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3.7 Nationale Wetenschapsagenda (ambitie 7)

Ambitie 7: benutten van de potentie van de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA) in samenwerking met de partners in de 
Kenniscoalitie

In 2020:
• dragen KNAW-instituten bij aan de uitvoering van de NWA;
• draagt de KNAW bij aan het uitdragen van kennis die is ontwikkeld dankzij 

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

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

De KNAW hanteert de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) als leidraad bij haar 
eigen investeringen, bijvoorbeeld als het gaat om het Onderzoekfonds ten bate van 
de eigen instituten. In de Kenniscoalitie8 heeft de KNAW in 2016 meegewerkt aan 
de Investeringsagenda, die nodig is voor zowel benutting van de volledige potentie 
van de NWA als om de andere doelen van de Wetenschapsvisie 2025 binnen bereik 
te brengen: excellente wetenschap, talentontwikkeling, en verbinding met de 
samenleving.

In september 2016 heeft de Kenniscoalitie haar Investeringsagenda en het bijbeho-
rende Portfolio van Onderzoek en Innovatie overhandigd aan de bewindslieden van 
de ministeries van OCW en Economische Zaken. In de Investeringsagenda vraagt 
de Kenniscoalitie om een extra investering in onderzoek en innovatie van 1 miljard 
euro, gelijk verdeeld over een thematische investering, ‘Spankracht’ genaamd, 
en een basisinvestering ‘Draagkracht’. Bij Spankracht gaat het om investeringen 
in 25 routes in het Portfolio, direct ontleend aan de 11.700 vragen van de NWA. 
Bij Draagkracht gaat het om investeringen in talent en onderzoeksfaciliteiten. Dit 
verzoek om extra investeringen ondervond brede steun, onder andere van de amb-
telijke Studiegroep Duurzame Groei, de Adviesraad voor Wetenschap Technologie 
en Innovatie (AWTI). Het verzoek is gericht aan de nieuwe regering, na de Tweede 
Kamerverkiezingen van maart 2017. Het ministerie van OCW zag in het verzoek 
wel aanleiding voor een startimpuls van 20 miljoen euro voor onderzoek in drie 
thema’s en acht routes. De Kenniscoalitie heeft de uitvoering van de Startimpuls 
voortvarend ter hand genomen en de resterende routes gesteund in het verder 
uitwerken van hun plannen. 

8 De Kenniscoalitie bestaat uit de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra 
(NFU), NWO, TNO (mede namens TO2), de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW (mede na-
mens MKB Nederland) en de Vereniging van Universiteiten.
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Aansluiting KNAW-instituten bij thema’s en vragen uit de Nationale 
Wetenschapsagenda
• DANS is betrokken bij de route ‘Big data’.
• De Fryske Akademy heeft aansluiting bij de clustervragen 31, 43, 46, 47, 50, 61, 65, 

69 en 112.
• Het Hubrecht Instituut speelt een centrale rol in vragen (137) “Hoe ontwikkelt een 

bevruchte eicel zich tot een complex organisme met verschillende gespecialiseerde 
weefsels en organen?” en (136) “Cellen zijn de bouwstenen van het leven. Hoe werken 
ze en wat kunnen ze ons leren over levensprocessen?” Tevens draagt het Hubrecht 
Instituut binnen de route ‘Regeneratieve Geneeskunde’ bij aan het thema stamcel-
len, bijvoorbeeld aan vraag (100) “Hoe kunnen we met behulp van (stam)cellen en 
biomaterialen de vorming en het herstel van weefsels en organen bevorderen?” Ook 
aan aspecten van de route ‘Personalized Medicine’ draagt het Hubrecht Instituut bij, 
met name wat betreft clustervragen (87) “Hoe ontstaan diabetes type 1 en 2 en hoe 
kunnen deze eerder worden opgespoord en vervolgens op individuele basis worden 
behandeld?” en (88) “Hoe kunnen we hart- en vaatziekten (atherosclerose, hartfalen, 
hartritme stoornissen en trombose) op individueel niveau vroeg voorspellen, voorko-
men en behandelen?”

• Het Huygens ING sluit aan bij de vragen met een historische pendant. Samenwerking 
binnen het Humanities cluster biedt hier goede mogelijkheden, bijvoorbeeld voor een 
te ontwikkelen route rond Nederlandse identiteit, vragen 31, 32, 36, 41, 46, 47, 50, 61, 
63, 67, 69, 70, 71 en 110.

• Het IISG draagt vooral bij aan de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’, 
met name de thema’s ‘Migratie’ (31, 34, 43, 50) en ‘Ongelijkheid’ (34, 35, 37, 41, 42, 
44, 50, 56).

• Het Meertens Instituut nam deel aan de vorming van het initiatief voor de route 
‘Levend Verleden’ en neemt het penvoerderschap van deze route voor zijn rekening. In 
2017 zal het Meertens Instituut een coördinerende rol spelen in activiteiten voor deze 
route.

• Het Nederlands Herseninstituut en het Spinoza Centre beantwoorden vragen van 
de NWA in de domeinen “Ziekten en Gezondheid”, “Maatschappij en Technologie” en 
“Bouwstenen van het bestaan”.

• Het NIDI participeert in vier routes van de NWA: ‘Tussen conflict en coöperatie’; 
‘Smart cities’; ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’; ‘Big data’. In 2016 werd aan 
diverse bijeenkomsten op dit terrein deelgenomen.

• Het NIOO wil een trekkersrol blijven spelen binnen NWA-route 4: ‘Oorsprong van het 
leven’ (nu het Origins Center i.o.). NIOO-onderzoek richt zich hierbij met name op 
de gamechanger ‘Evolutie voorspellen’. Ook in de NWA-routes ‘Smart liveable cities’, 
‘Circulaire economie’, ‘Duurzame voedselproductie’, ‘Kwaliteit van de omgeving’ en 
‘Water’ wil het NIOO actief blijven.

• Het Rathenau Instituut heeft op verschillende manieren aansluiting bij de NWA, met 
hun speerpunten digitalisering (smart industry, smart cities, personalized medicine 
en waardecreatie en verantwoord gebruik van big data), evidence voor beleid (veer-
krachtige samenleving) en kennisecosysteem.

• Het Westerdijk Instituut draagt bij aan zeven vragen van de NWA. De schimmelcol-
lectie draagt bij aan kennis rondom biodiversiteit (3, 5); een van de thema’s binnen 
het Westerdijk Instituut is optimalisatie van voedselproductie en landbouw, inclusief 
de biobased economy (15, 16, 17); een andere pijler betreft medische mycologie, 
waarbij vraagstukken uit de gezondheidszorg (inclusief diagnostiek), veehouderij en 
milieu aan de orde zijn (96, 97).
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4. samenwerkingsverbanden

De KNAW stimuleert intensieve samenwerking van haar instituten met de 
Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra. De KNAW heeft voor 
haar instituten onderstaande samenwerkingspartners. In 2016 is alleen de samen-
werking met UMC Utrecht gewijzigd; deze is namelijk voor onbepaalde tijd verlengd.

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

UMC Utrecht
Sinds 2008 heeft de KNAW met het UMC Utrecht een formele samenwerkingsrelatie 
met betrekking tot het Hubrecht Instituut. De samenwerking maakt het mogelijk 
dat het instituut zijn positie als beeldbepalend topinstituut op het gebied van 
stamcelonderzoek en ontwikkelingsbiologie verder versterkt. In 2016 hebben de 
KNAW en het UMC Utrecht hun samenwerking voor onbepaalde tijd verlengd.

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

Wageningen University & Research
Het Centre for Soil Ecology is het virtuele onderzoekscentrum voor biologie en 
biodiversiteit van het bodemleven en is sinds 2010 een samenwerkingsverband van 
het NIOO en Wageningen UR. Naast het bevorderen van maatschappelijke aandacht 
voor en strategische toepassing van bodemecologische kennis, is er uitdrukkelijk 
aandacht voor de ontwikkeling van jonge wetenschappers in dit onderzoeksveld.

Rijksuniversiteit Groningen 
Sinds 2014 heeft de KNAW met de Rijksuniversiteit Groningen een structurele 
samenwerking om de bestaande samenwerking met het NIDI te intensiveren en er 
zorg voor te dragen dat het NIDI zich als wetenschappelijk topinstituut verder kan 
ontwikkelen ten behoeve van de nationale en internationale kennisinfrastructuur 
op het terrein van demografisch onderzoek. De samenwerking moet bovendien 
leiden tot versterking van het gezamenlijk onderzoek van de RUG en het NIDI.
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Universiteit Leiden
Sinds 2014 hebben de KNAW en de Universiteit Leiden een samenwerkingsover-
eenkomst met betrekking tot het KITLV. Het KITLV is één van de belangrijkste 
instituten voor de studie van Zuidoost-Azië en de Caraïben en verricht onderzoek 
met een eigenstandige waarde, complementair aan dat van de Leidse universiteit.
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5. bedrijfsvoering

5.1 Optimalisatie bedrijfsvoering

In het najaar van 2015 heeft een onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van 
de bedrijfsvoering van de KNAW plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft bruikbare 
adviezen voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering opgeleverd, waar het gaat 
om de generieke bedrijfsvoering (met nadruk op financiën, P&O, communicatie, 
ICT (niet zijnde de onderzoek ondersteunende ICT) en kennis transfer. Begin 2016 
is op basis hiervan een programma optimalisatie bedrijfsvoering gestart. In 2016 
zijn de volgende projecten gestart en afgerond: digitalisering van het keuzemodel 
arbeidsvoorwaarden en de inrichting van een EU projecten office, dat onderzoekers 
ondersteunt met het indienen van Europese onderzoek aanvragen. Daarnaast zijn 
in 2016 enkele projecten gestart die medio 2017 worden afgerond, waaronder: digi-
taliseren declaraties en inkoop, vereenvoudiging van de tijdregistratie, digitaliseren 
van het proces inzake de Wet verbetering poortwachter, ondersteuning van buiten-
landse medewerkers bij indiensttreding. Bovendien is veel aandacht besteed aan 
meer risicobewust werken, databeleid en is een privacy impact analyse uitgevoerd 
op grond waarvan in 2017 vervolgstappen worden gezet.

In 2016 zijn in het Bureau (de gemeenschappelijke ondersteuningsorganisatie) 
verschillende functies die bestuur en directie ondersteunen, samengebracht in een 
afdeling Algemene Zaken om de besluitvorming beter, transparanter en sneller 
te maken. De besluitvorming kenmerkt zich daarnaast door een versterking van 
de dialoog en interactie tussen de verschillende geledingen binnen de KNAW, 
waardoor alle relevante perspectieven in de besluitvorming worden meegewogen. 
Dit heeft de openheid tussen bestuur, directie en instituten en Akademies vergroot, 
wat meer wetenschappelijke samenwerking tussen instituten heeft opgeleverd, een 
meer gedragen begroting en een actievere betrokkenheid van bestuursleden bij de 
verschillende activiteiten. Ook de genoemde optimalisatie van de bedrijfsvoering 
gebeurt in nauwe samenwerking met de instituten, opdat de bedrijfsvoering 
voldoet aan de eisen van de wetenschap en efficiënt uitgevoerd wordt.

5.2 Personeel & Organisatie

In 2016 hebben de stafafdeling P&O en de personeelsadviseurs uit de instituten een 
gezamenlijke P&O agenda tot 2020 gevormd. Op elk van de volgende onderwerpen 
zijn ambities geformuleerd en worden jaarlijks resultaten gehaald:
• P&O voor KNAW-medewerkers: In 2016 is een goede doorstart met digita-

lisering gemaakt, merkbaar voor medewerkers in de vorm van een digitaal 
keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is P&O-managementinformatie 
ontwikkeld die inzicht geeft in de voortgang op strategische P&O-doelen en die 
in de eerste helft 2017 als dashboard voor elk instituut beschikbaar is.
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• Dynamische organisatie: In 2016 is op het terrein van arbeidsomstandigheden 
de aandacht voor veiligheid op de werkvloer vergroot en is gestart met de 
aanbesteding van de nieuwe Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Bij 
alle KNAW-instituten zal in de loop van enkele jaren een nieuwe RI&E worden 
uitgevoerd. Binnen het Bureau hebben verschillende mensen intern of extern 
een nieuwe uitdaging gevonden en zijn enkele afdelingen omgevormd. 

• Organisatie met diversiteit: Eind 2016 is er een stuurgroep diversiteit gestart. 
De stuurgroep kiest ervoor om te streven naar een inclusief werkklimaat binnen 
de KNAW. Dat wil zeggen: er wordt gebruik gemaakt van de verschillen tussen 
mensen. In 2017 wordt een leergang academisch leiderschap én een leergang 
voor jong talent gestart, gericht op het creëren van een inclusief werkklimaat. 
Daarnaast is besloten om in 2017 bij de top te starten met een bijeenkomst 
over bias om onbewuste mechanismes en paradigma’s inzichtelijk te maken. 
Diversiteit binnen de KNAW betreft man-vrouw, culturele achtergrond, leeftijd, 
seksuele voorkeur en leven met beperkingen. De verhouding man-vrouw is in 
2016 goed in de top, maar er zullen de komende jaren acties nodig zijn om die 
goed te houden. De diversiteit inzake culturele achtergrond verschilt sterk per 
instituut en vraagt dan ook om verschillende acties per instituut. 

• Duurzame loopbaanontwikkeling: Duurzaam omdat het erom gaat dat mede-
werkers hun huidige werk (presteren en ontwikkeling) waardevol maken voor 
hun langetermijn-loopbaanontwikkeling. Ontwikkeling (en niet: inzetbaarheid) 
omdat een loopbaan zich alleen ten goede ontwikkelt als je zelf regie neemt. In 
2016 is veel overleg met de bonden geweest inzake de besteding van de arbeids-
voorwaardengelden. Er is gezamenlijk uitgesproken dat het belangrijk is om 
een aanzienlijk deel van deze gelden gerichter in te zetten op duurzame loop-
baanontwikkeling en langs die lijn zijn de bestedingsdoelen voor de komende 
jaren afgesproken. In 2017 zal hier veel van zichtbaar worden. Daarnaast is 
in 2016 gestart met geïntensiveerde aandacht voor de loopbaanontwikkeling 
van PhD- studenten en postdocs. Er zijn verschillende pilots met trainingen 
voor die doelgroep uitgevoerd, op grond waarvan in 2017 het reguliere aanbod 
aangepast zal worden. 

• Internationalisering: De instituten van de KNAW internationaliseren in ver-
schillend tempo en verschillende mate, afhankelijk van het vakgebied. Sommige 
instituten hebben (dus) veel kennis over de ondersteuning van internationale 
medewerkers bij het in dienst treden en andere minder. Daarom is in 2016 een 
groep gestart die kennis deelt om het indiensttredingsproces op KNAW-breed 
niveau te verbeteren. Daarnaast is in 2016 gestart met het stapsgewijs vertalen 
van P&O-regelingen en -beleid in het Engels.
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Ziekteverzuim
Er is in de afgelopen jaren sprake van een lichte stijging van de cijfers van het 
ziekteverzuim. Dit heeft de aandacht.
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Meldingsfrequentie

In 2016 hebben zich geen bedrijfsongevallen met grote persoonlijke gevolgen 
voorgedaan.

Het medewerkersonderzoek is in 2016 opgestart en geeft inzicht in hoe de orga-
nisatiedoelstellingen worden beleefd en in welke mate het werkklimaat gekenmerkt 
wordt door leren, veilig werken, diversiteit, daadkracht, professioneel werken en 
werkplezier. Daarnaast komt de psychosociale arbeidsbelasting, die ook nodig is 
voor een RI&E, in het medewerkersonderzoek aan de orde. Elk instituut bepaalt het 
moment waarop dit onderzoek het beste kan worden uitgevoerd.

In het najaar van 2016 zijn het NIAS, het Meertens Instituut en het Huygens 
ING naar een prachtig pand in het centrum van Amsterdam verhuisd. Meertens 
Instituut, Huygens ING en IISG vormen samen het KNAW Humanities cluster. Het 
NIAS blijft als fellows organisatie onafhankelijk van de vakgebieden, maar heeft 
vanzelfsprekend ook fellows die profijt hebben van het Humanities cluster. Het 
fysiek bij elkaar in de buurt zitten en de gezamenlijke programma’s die zijn opge-
start, versterken de samenwerking. Deze instituten hebben hun bedrijfsvoering 
in een gezamenlijk bedrijfsbureau ondergebracht. In de loop van 2017 worden de 
processen binnen dat bedrijfsbureau geïntegreerd.

Personeel in cijfers
In leeftijdsopbouw van de KNAW-medewerkers is er in 2016 ten opzichte van 2015 
weinig veranderd.

In onderstaande tabellen met een nadere aanduiding van de samenstelling van 
het personeel zijn de aantallen medewerkers van de gelieerde Stichting Fryske 
Akademy en de Stichting IISG niet opgenomen, omdat deze medewerkers formeel 
niet in dienst waren van de KNAW als werkgever. Ook is in de tweede tabel niet 
meegenomen dat in vergelijking met 2015 afscheid is genomen van 44 mede-
werkers van het voormalige KNAW-instituut ICIN.
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Instituut  < 30  30-39  40-49 	≥	50
Bureau 2% 12% 34% 52%
Bedrijfsbureau KNAW Humanities cluster 10% 7% 21% 62%
DANS 13% 25% 15% 46%
Hubrecht Instituut 33% 40% 12% 15%
Huygens ING 6% 27% 20% 48%
IISG 12% 12% 22% 53%
KITLV 13% 35% 19% 32%
Meertens Instituut 6% 27% 17% 50%
Nederlands Herseninstituut 24% 35% 15% 26%
NIAS 0% 11% 33% 56%
NIDI 32% 20% 8% 40%
NIOD 12% 14% 31% 43%
NIOO 22% 31% 21% 26%
Rathenau Instituut 10% 31% 26% 33%
Spinoza Centre 44% 22% 22% 11%
Westerdijk Instituut (CBS) 20% 33% 25% 22%
Totaal KNAW 2016 19% 28% 20% 34%
Totaal KNAW 2015 21% 26% 19% 34%

Instituut Totaal 
(fte)

Instroom
(fte)

Uitstroom
(fte)

Man
%

Vrouw
%

Bureau 113 12 8 54% 46%
Bedrijfsbureau KNAW Humanities cluster 21 21 0 34% 66%
DANS 43 13 7 56% 44%
Hubrecht Instituut 223 58 41 53% 47%
Huygens ING 73 16 13 63% 37%
IISG 56 13 15 72% 28%
KITLV 27 6 4 57% 43%
Meertens Instituut 39 7 18 60% 40%
Nederlands Herseninstituut 142 22 29 53% 47%
NIAS 7 2 5 37% 63%
NIDI 41 6 2 41% 59%
NIOD 53 10 14 55% 45%
NIOO 149 27 29 48% 52%
Rathenau Instituut 36 8 14 31% 69%
Spinoza Centre 4 2 0 62% 38%
Westerdijk Instituut (CBS) 53 15 11 52% 48%
Totaal KNAW 2016 1.082 212 178 53% 47%
Totaal KNAW 2015 1.093 191 212 52% 48%
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Instituut OBP OWP WP FOA Totaal
Bureau 85,6 1,8 0,0 25,6 113,0
Bedrijfsbureau KNAW Humanities cluster 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8
DANS 7,6 28,7 6,7 0,0 43,0
Hubrecht Instituut 32,2 53,9 136,4 0,0 222,5
Huygens ING 13,0 27,2 33,3 0,0 73,5
IISG 15,0 28,3 12,4 0,0 55,7
KITLV 4,1 0,8 21,9 0,0 26,8
Meertens Instituut 12,4 6,4 20,6 0,0 39,4
Nederlands Herseninstituut 23,6 37,7 80,8 0,0 142,1
NIAS 6,1 0,8 0,0 0,0 6,8
NIDI 7,7 2,2 30,8 0,0 40,7
NIOD 12,5 22,0 18,2 0,0 52,7
NIOO 27,6 37,9 83,9 0,0 149,4
Rathenau Instituut 9,6 2,3 24,5 0,0 36,3
Spinoza Centre 1,0 1,8 1,6 0,0 4,5
Westerdijk Instituut (CBS) 3,4 19,9 29,9 0,0 53,3
Totaal KNAW 2016  283,2  271,7  501,0 25,6 1.081,5

• OBP = Ondersteunend Beheerspersoneel
• OWP = Onderzoeksondersteunend Wetenschappelijk Personeel (bijv. collectiebeheer, ICT-

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

Arbeidsparticipatie
De KNAW heeft zich binnen de instituten en het Bureau ingespannen om 
plaatsingen van medewerkers met een arbeidsbeperking (in het kader van de 
Participatiewet) tot stand te brengen en dat is in enkele gevallen gelukt. De 
KNAW had eind 2016 vier arbeidsparticipanten. Een bemoeilijkende factor is 
dat enkele ondersteunende diensten zijn uitbesteed. De KNAW streeft ernaar om 
óók wetenschappers uit de doelgroep een plek te bieden, maar dat is in 2016 niet 
gerealiseerd.

5.3 Huisvesting

In 2016 zijn een aantal belangrijke mijlpalen gerealiseerd om de huisvestingssitu-
atie te verbeteren.

Hubrecht Instituut
Op 18 mei 2016 werd het nieuwe gebouw van het Hubrecht Instituut officieel 
geopend door Zijne Majesteit de Koning. Het instituut vierde in dezelfde week ook 
zijn 100-jarig bestaan.

Westerdijk Instituut
Medio 2016 is gestart met de uitbreiding van de locatie van het Westerdijk 
Instituut (voorheen CBS) in Utrecht. De uitbreiding van het gebouw houdt in dat dit 
instituut voldoende werkplekken én state-of-the-art laboratoriumruimtes krijgt. De 
uitbreiding is ook nodig voor de ontwikkeling van de onderzoekslijn Novel Product 
Discovery. De bouw zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 gereedkomen.
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Fryske Akademy
De nieuw- en verbouw van de Fryske Akademy is in 2016 succesvol afgerond en 
de gerenoveerde gebouwen zijn door personeel weer in gebruik genomen. Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien heeft in september 2016 de vernieuwde 
gebouwen van de Fryske Akademy officieel geopend.

KNAW Humanities cluster
De KNAW is in 2016 een huurovereenkomst met de Universiteit van Amsterdam 
aangegaan voor de huisvesting van het Huygens ING, het Meertens Instituut en het 
NIAS. Na een ingrijpende renovatie hebben deze instituten inmiddels hun intrek 
genomen in het Spinhuis, Oost-Indisch Huis en in een deel van het Bushuis. De 
voormalige locatie van het NIAS in Wassenaar zal worden verkocht. De huurcon-
tracten van het Huygens ING en het Meertens Instituut zijn per eind 2016 opgezegd. 
Voor de huisvesting van de NIAS-fellows is het pand Kloveniersburgwal 23 in 2016 
gereed gemaakt. Op deze locatie zijn twaalf studio’s gerealiseerd, waar NIAS-fellows 
tijdelijk kunnen verblijven.

Trippenhuiscomplex
Met het Rijksvastgoedbedrijf en de architecten van Winhov is een plan ontwik-
keld voor een grootschalige vernieuwing van het Trippenhuiscomplex. De entree 
(Kloveniersburgwal 29) en de foyer (Kloveniersburgwal 27) worden verbeterd en 
toegankelijker gemaakt; daarnaast zal de grote conferentieruimte van de KNAW 
(Tinbergenzaal) ingrijpend worden gerenoveerd. De werkzaamheden worden in het 
eerste kwartaal van 2017 gestart. Naar verwachting zal het realiseren van het plan 
tot in 2018 gaan duren.

5.4 Interne beheersing- en controlesysteem

De KNAW hanteert een besturingsmodel van integraal management op decentraal 
niveau. Daarbij zijn bepaalde bevoegdheden op het gebied van onderzoek en de 
bedrijfsvoering binnen de instituten op grond van de mandaatregeling gemanda-
teerd aan de instituutsdirecteuren. 

De algemeen directeur van de KNAW voert samen met de president of vicepresident 
en een ander lid van het bestuur van de KNAW twee keer per jaar bestuurlijk 
overleg met elk van de instituten. In het voorjaar over de gerealiseerde prestaties 
en de jaarrekening over het afgelopen jaar, en in het najaar over de plannen en de 
begroting voor het komende jaar. Alle instituten rapporteren minstens vier keer per 
jaar over de financiële ontwikkelingen en de bijsturingsmaatregelen. 

De halfjaarlijkse bestuurlijke overleggen vormen een van de belangrijkste pijlers 
van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Andere belangrijke pijlers 
zijn de interne governance, de strategische meerjarenplanning en de jaarlijkse plan-
ning- & controlcyclus. De KNAW heeft een volwaardige planning- & controlcyclus. 
De basis daarvan is het interne allocatiemodel dat bepaalt hoe de middelen worden 
verdeeld, gegeven de strategische doelstellingen. De begrotingscyclus bestaat 
verder uit richtlijnen en kaders, meerjarige begrotingsplannen van alle individuele 
organisatieonderdelen, een meerjarige investeringsagenda en een meerjarige 
cashflowprognose. Het geheel hiervan vormt de basis van de geconsolideerde 
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meerjarenbegroting van de KNAW. Het bestuur keurt de begrotingsplannen van alle 
organisatieonderdelen goed.

De controlcyclus bestaat uit kwartaalrapportages door alle organisatieonderdelen 
aan de directie van de KNAW. Deze periodieke voortgangsrapportages bevatten 
analyses van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde resultaten en de 
begroting, met daarnaast een eindejaarsprognose, voorzien van een toelichting. 
De laatste kwartaalrapportage van het boekjaar heeft het karakter van een jaar-
rekening en geldt als een verantwoordingsdocument van het betreffende organisa-
tieonderdeel.

Behalve op deze pijlers is het systeem van interne risicobeheersing gestoeld op 
reglementen en procedures, gericht op het verschaffen van redelijke waarborgen en 
het beperken van risico’s. De belangrijkste onderdelen hiervan:
• De door het bestuur goedgekeurde Regeling Standaardmandaat, waarin de 

mandatering van bevoegdheden per instituut en organisatieonderdeel zijn 
vastgelegd.

• Normatieve bandbreedtes voor de belangrijkste financiële indicatoren op 
centraal en decentraal niveau voor solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Het 
bestuur wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de ontwikkeling 
van deze indicatoren.

• Een jaarlijkse Letter-of-Representation, waarin instituutsdirecteuren verklaren 
in te staan voor de volledigheid en juistheid van de informatie over hun eigen 
instituut.

• Een Treasury Statuut en een Beleggingsmandaat die voldoen aan de Regeling 
Beleggen en Belenen. De KNAW maakt daarbij geen gebruik van derivaten.

• Halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Financiële Auditcommissie, waarbij belang-
rijke financiële ontwikkelingen en de status van het interne beheersing- en 
controlesysteem zijn geagendeerd. Bij deze bijeenkomsten zijn ook de algemeen 
directeur, de secretaris van het bestuur, het stafhoofd Financiën en de externe 
accountant aanwezig.

• De Regeling Nevenwerkzaamheden.

5.5 Aanpak van risicomanagement

De KNAW wil middels haar Strategische Agenda en door zorgvuldige besluitvor-
ming op een verantwoorde manier omgaan met de publieke middelen en streeft 
ernaar dat de gestelde doelen met zo groot mogelijke waarschijnlijkheid gehaald 
worden. De KNAW is een publieke organisatie met een goede reputatie, die zij 
wenst te behouden. Daarvoor hanteert de KNAW het volgende beleidskader voor 
risicobewust werken:
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• Risicomanagement is een lijnverantwoordelijkheid. Dat betekent dat 
instituutsdirecteuren verantwoording afleggen aan het bestuur en directie van 
de KNAW (in de periodieke bestuurlijke overleggen), afdelingshoofden aan 
hun directeur en medewerkers aan hun leidinggevenden.

• In de oplegnotities bij de vergaderstukken voor het bestuur van de KNAW 
(conceptbrieven en overeenkomsten en voorgenomen besluiten) wordt 
expliciet aandacht besteed aan het beheersen van risico’s.

• Risicomanagement is een cyclisch proces: ten minste eenmaal per jaar 
wordt op ieder niveau in de organisatie een integrale risico-inventarisatie en 
-analyse uitgevoerd, waarbij ook maatregelen worden benoemd. Het verslag 
hiervan vormt het risicomanagementplan van de betreffende eenheid.

• Bij ieder project (en in elk geval de projecten uit het programma Optimalisatie 
Bedrijfsvoering) vindt bij de kick-off met de projectgroep een gezamenlijke 
risico-inventarisatie en –analyse plaats en worden afspraken gemaakt over het 
treffen en volgen van maatregelen gedurende het project. In ieder projectvoor-
stel staat een risicoparagraaf. Halverwege het project wordt het risicobewust 
werken met de projectgroep geëvalueerd.

• De resultaten van de bovenstaande activiteiten worden verwerkt in het 
jaarverslag van de KNAW, waarmee de KNAW publiek verantwoording aflegt 
over haar omgang met risico’s.

In 2016 is een start gemaakt met het meer planmatig en geïntegreerd risicobewust 
werken binnen de KNAW. De basis hiervoor werd gevormd door een intern onder-
zoek in 2015 naar de aanpak van risicomanagement. Uiteraard werd in de periode 
vóór 2016 binnen de KNAW ook aan risicomanagement gedaan, maar onvoldoende 
expliciet, niet geformaliseerd en niet geïntegreerd. Er was toen nog geen integraal 
beleidskader met doelstellingen en afspraken voor risicobewust werken.

Voornemens 2016 Uitvoering
Monitoren van de gevolgen van wet- 
en regelgeving (bijvoorbeeld rond 
aanbestedingen, declaraties, inhuur 
personeel en subsidievereisten)

Hiervoor zijn in het programma Opti-
malisatie Bedrijfsvoering projecten op-
gestart, waaronder een gecoördineerde 
aanpak van Europese aanbestedingen 
en verbeteringen in het declaratiepro-
ces en de inhuur van personeel.

Expliciet de dialoog aangaan over 
risico’s (in periodiek bestuurlijk over-
leg en bij besluitvorming en projecten)

Vanaf de periodieke bestuurlijke 
overleggen in het najaar 2016 is risi-
comanagement een vast agendapunt. 
Daarnaast is in de oplegnotitie voor 
bestuursbesluiten expliciet aandacht 
voor risico’s.

Extern	verantwoording	afleggen	in	
jaarverslag naar aanleiding van een 
stelsel van jaarlijkse integrale risico-
inventarisatie en -analyse

In het nu voorliggende jaarverslag (over 
2016) is voor het eerst gebruikgemaakt 
van een KNAW-brede inventarisatie en 
analyse van risico’s.
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Belangrijkste risico’s
In de onderstaande risicotabel zijn de acht belangrijkste risico’s geformuleerd. De 
clustering, prioritering en selectie is tot stand gekomen op basis van uitgewerkte 
risicomanagementplannen van de onderdelen van de KNAW en in dialoog met 
stafhoofden en leden van de klankbordgroep uit de instituten. Deze selectie is over-
genomen door de Directeurenraad, de Financiële Audit Commissie en het bestuur. 

In de tabel staat in de kolommen voor risicobereidheid, geschatte kans van optre-
den en geschatte impactgrootte met een L (laag), M (middel), H (hoog) een indicatie 
van de omvang.

Risico
Risicobereidheid

K
ans van optreden

Im
pactgrootte Maatregelen Eigenaar

Datalek of ander incident rondom 
informatievoorziening

L M H Project Privacybeleid en imple-
mentatie ervan

Alg. directeur

Politieke keuzes/ontwikkelingen, 
zoals bezuinigingen en nadruk op 
economische valorisatie

M M H Permanente aandacht voor belang 
van ongebonden onderzoek

Bestuur

Onvoldoende externe financiering 
voor onderzoek en infrastructuren

M M H Office voor ondersteuning bij 
aanvragen European grants

Instituuts-
directeuren

Imago/zichtbaarheid KNAW in het 
publieke domein loopt schade op

L M H Project Externe herkenbaarheid, 
versterking advies- en forumfunc-
tie

Bestuur

Onverwachte uitkomst evaluaties 
KNAW-instituten (niet excellent)

L M M Aantrekken talentvolle onderzoe-
kers, HR-beleid

Instituuts-
directeuren

KNAW voldoet niet aan wet- en 
regelgeving

L M M Verbeterprojecten voor aanbeste-
dingen en declaraties

Alg. directeur

Doelen optimalisatie bedrijfsvoe-
ring worden niet bereikt

M M M Projectmethodiek, geregelde 
agendering in verschillende gremia

Alg. directeur

Veiligheidsincident met gebouw 
en/of personeel

L H H Integraal veiligheidsbeleid, RI&E’s Alg. directeur, 
instituuts-
directeuren

Risicobereidheid
Binnen de KNAW bestaat bereidheid om op wetenschappelijk terrein risico’s 
te nemen, bijvoorbeeld bij vernieuwend onderzoek. Dat is immers de aard van 
wetenschappelijk onderzoek. Op financieel gebied is echter sprake van een grotere 
nauwgezetheid, vanwege het feit dat de KNAW hoofdzakelijk met publiek geld 
werkt. Dezelfde zorgvuldigheid geldt ook ten aanzien van de bedrijfsvoering in het 
algemeen en de veiligheid van de medewerkers en het welzijn van de proefdieren in 
het bijzonder.
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Voor het bewust (maar dus zeer zorgvuldig) aangaan van risico’s geldt daarom ook 
een uitgebreid risicobeheersings- en controlesysteem, zoals in de vorige paragrafen 
uitgewerkt. Hierin wordt tot uitdrukking gebracht hoe we met elkaar, vanuit de 
gegeven mandaten en verantwoordelijkheden, de risico’s op een verantwoorde 
wijze willen beheersen.

Accenten voor 2017
De aanpak van risicobewust werken binnen de KNAW wordt in 2017 verder 
uitgebreid en verdiept. Daarbij gaat de aandacht naar:
• Inhoudelijke accenten op basis van risicogebieden: het opstellen van privacy-

beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 
2016)

• Verbetering van de kwaliteit van de risicomanagementplannen
• Versterking van de organisatorische borging van de procesgang
• Aandacht voor risicomanagement in projecten
• Nadere professionalisering (voor leidinggevenden en medewerkers)
• Versterking risicobewustzijn (met aandacht voor ‘soft controls’ gericht op 

alertheid en consistent gedrag)
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6. financiën

6.1 Exploitatieresultaat 2016

De KNAW heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief publiek exploitatie-
saldo van € 3.422.000. Het gerealiseerde exploitatieresultaat was daarmee positie-
ver dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat de lasten lager zijn 
uitgevallen. Als gevolg van het positieve exploitatieresultaat is zowel het publiek 
eigen vermogen9 als de solvabiliteit gestegen.

Analyse van het exploitatieresultaat
Het gerealiseerde publiek exploitatieresultaat 2016 is € 7.089.000 hoger dan 
begroot. Dit verschil is vooral te verklaren door de volgende factoren:
• door vertragingen bij het project Vernieuwing Geesteswetenschappen is in 2016 

een eenmalig voordeel gerealiseerd van € 3.588.000;
• hogere rijksbijdragen dan verwacht van € 1.756.000, met name verband hou-

dend met de loon- en prijscompensatie 2016;
• beter dan begrote exploitatieresultaten in de institutenorganisatie, in totaal 

€ 1.415.000;
• de begrote bijdrage 2016 in het kader van de verzelfstandiging van het ICIN van 

€ 724.000 is reeds in de realisatie 2015 verwerkt;
• de post onvoorzien van € 500.000 is in 2016 niet tot besteding gekomen.

Tegenover deze meevallers staat een financiële tegenvaller bij de huisvestings-
lasten. Deze lasten zijn met € 871.000 overschreden, met name door diverse 
onderhoudswerkzaamheden aan de panden van het NIOO, het Hubrecht Instituut 
en het Trippenhuiscomplex. Hiertegenover staan lagere investeringen in technische 
vervangingen en groot onderhoud, waardoor toekomstige afschrijvingen lager 
zullen uitvallen.

9 Onder publiek eigen vermogen wordt verstaan het geheel van algemene reserve en bestem-
mingsreserves, dus exclusief de private fondsen.

Kerncijfers bedragen * € 1.000
2013 2014 2015 2016 2016 2016

realisatie realisatie realisatie realisatie begroting verschil

Baten uit bedrijfsvoering 151.966 149.065 146.214 142.677 149.271 -6.594
Lasten uit bedrijfsvoering 157.903 147.406 146.030 138.396 152.559 -14.162
Saldo financiële baten en lasten 153 98 -488 -859 -379 -480
Resultaat publiek -5.784 1.757 -304 3.422 -3.667 7.089
Baten bestemmingsfondsen 4.619 5.909 460 2.044 890 1.154
Lasten bestemmingsfondsen 1.370 892 1.811 725 905 -180
Resultaat privaat 3.249 5.017 -1.351 1.319 -15 1.334
Publiek eigen vermogen 108.550 110.307 110.003 113.427 106.071 7.356
Privaat eigen vermogen 27.824 32.841 31.490 32.809 31.612 1.197
Liquide middelen 84.091 70.929 69.101 70.272 48.708 21.563

5
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Om het resultaat goed te kunnen duiden, is het in de onderstaande tabel genormali-
seerd, dat wil zeggen gecorrigeerd voor incidentele en bijzondere posten.

Na het verwerken van de correcties bedraagt in 2016 het genormaliseerde exploi-
tatieresultaat uit bedrijfsvoering € 99.000, terwijl dit in 2015 nog € 2.951.000 was. 
Dit is onder meer te relateren aan de uit hoofde van de SEO-regeling ontvangen 
gelden in 2016 van € 387.000 (2015: € 1.575.000). Het positieve exploitatieresul-
taat valt binnen de bandbreedte van het financiële beleid, gericht op het behouden 
van een gezonde balans tussen baten en lasten. Hierbij wordt gestuurd op exploita-
tieresultaten die in meerjarig perspectief binnen de bandbreedte van +3% of -3% 
van de totale baten blijven.

6.2 Analyse baten en lasten

Baten
De gerealiseerde totale Baten uit bedrijfsvoering zijn in 2016 € 14.163.000 lager 
uitgekomen ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van 2015 is er sprake van 
een daling van € 3.537.000.

De Overige bijdragen en subsidies zijn in 2016 € 3.604.000 lager ten opzichte van de 
begroting. Hierin is de bijdrage aan het Hubrecht Instituut uit de samenwerking met 
het UMC Utrecht ter dekking van exploitatietekorten verantwoord. De vrijval uit 
de vooruit ontvangen bedragen van het UMC Utrecht is in 2016 € 2.793.000 lager 
uitgekomen. 

De Baten werk in opdracht van derden zijn in 2016 aanzienlijk lager ten opzichte 
van de begroting en ten opzichte van 2015. Dit is met name veroorzaakt door de 
verzelfstandiging van het ICIN per 1 januari 2016. 

Genormaliseerd exploitatieresultaat (bedragen x € 1.000)

Realisatie Realisatie
2016 2015

Gepubliceerd exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 3.422 -304
Incidentele posten:
- Vertragingen project Vernieuwing Geesteswetenschappen -3.588
- Vrijval voorziening reorganisaties (Herseninstituut, IISG, KITLV, NIDI, KNAW-centraal) -380 -768
- Dotatie personele voorzieningen NIAS 645
- Verzelfstandigen ICIN 2.820
- Afwaardering voormalige NIOO-pand in Heteren 1.203
Genormaliseerd exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 99 2.951

Baten (bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Realisatie Afwijking Afwijking
2016 2016 2015 t.o.v. Begr. t.o.v. 2015

Rijksbijdragen 88.965 87.210 88.498 1.756 467
Overige bijdragen en subsidies 6.908 10.511 8.199 -3.604 -1.291
Baten werk in opdracht van derden 36.751 39.969 39.793 -3.217 -3.042
Overige baten 10.053 11.581 9.724 -1.528 329
Baten uit bedrijfsvoering 142.677 149.271 146.214 -6.594 -3.537
Baten bestemmingsfondsen 2.044 890 460 1.154 1.584
Totaal baten 144.721 150.161 146.674 -5.440 -1.953
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Hiertegenover staan in vergelijking met de begroting 2016 hogere Rijksbijdragen van 
€ 1.756.000, met name vanwege de in 2016 ontvangen loon- en prijscompensatie.

De Baten bestemmingsfondsen zijn in 2016 ten opzichte van de begroting 2016 en 
de realisatie 2015 hoger uitgekomen als gevolg van hogere beleggingsopbrengsten 
en koersresultaten.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de baten uit bedrijfsvoering zich over de 
afgelopen jaren ontwikkeld hebben (bedragen * € 1.000):

Lasten
Het totaal van de Lasten uit bedrijfsvoering is in 2016 € 14.162.000 lager  
uitgekomen dan begroot. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een daling van 
€ 7.634.000.

 Bij de institutenorganisatie zijn lagere lasten gerealiseerd ten bedrage van in totaal 
€ 7.041.000, met name als gevolg van lagere bestedingen aan onderzoeksprojec-
ten dan begroot. Daarnaast was sprake van het niet tijdig besteden van in totaal 
€ 3.518.000 voor de China Desk en het China-programma PSA. Deze gelden zullen 
op een later moment alsnog aangewend worden. Door vertragingen bij het project 
Vernieuwing Geesteswetenschappen zijn in 2016 de lasten € 2.709.000 lager uitge-
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Rijksbijdragen Overige bijdragen en subsidies Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal

Lasten (bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Realisatie Afwijking Afwijking
2016 2016 2015 t.o.v. Begr. t.o.v. 2015

Personele lasten 85.575 89.623 83.883 -4.048 1.692
Afschrijvingslasten 12.544 12.424 15.283 120 -2.739
Huisvestingslasten 11.695 10.825 9.623 870 2.072
Overige materiële lasten 19.593 26.741 22.549 -7.148 -2.956
Toekenningen aan derden 8.989 12.946 14.692 -3.957 -5.703
Lasten uit bedrijfsvoering 138.396 152.559 146.030 -14.163 -7.634
Lasten bestemmingsfondsen 725 905 1.811 -180 -1.086
Totaal lasten 139.121 153.464 147.841 -14.343 -8.720
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komen.10 Ten slotte is de post onvoorzien van € 500.000 in 2016 niet tot besteding 
gekomen en is de in 2016 begrote KNAW-bijdrage aan de nieuwbouw Fryske Aka-
demy van € 400.000 doorgeschoven naar 2017.

De Lasten bestemmingsfondsen zijn in 2016 € 1.086.000 lager uitgekomen ten 
opzichte van de realisatie 2015 door lagere uitkeringen aan de doelstellingen van 
de fondsen. Dit heeft vooral betrekking op het Sara van Dam Fonds en het Fonds 
Staatsman Thorbecke. Beide fondsen hadden in 2015 relatief hoge subsidies 
toegekend.

6.3 Balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa nemen met € 3.809.000 toe. Dit komt met name door 
gebouwinvesteringen in het complex Bushuis/Oost-Indisch Huis/Spinhuis voor het 
KNAW Humanities cluster (€ 3.968.000), de nieuwbouw bij het Hubrecht Instituut 
(€ 2.794.000) en de herinrichting van het pand Kloveniersburgwal 23 voor het 
huisvesten van de NIAS-fellows (€ 2.384.000). In totaal heeft de KNAW in 2016 
€ 16.353.000 geïnvesteerd. De afschrijvingen en desinvesteringen bedroegen over 
2016 echter gezamenlijk in totaal € 12.544.000.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn in 2016 met € 6.898.000 gedaald. De 
vorderingen met betrekking tot contractprojecten zijn met € 4.174.000 afgenomen, 

10 Het gerealiseerde voordeel in 2016 van € 3.588.000 bij het project Vernieuwing Geestes-
wetenschappen is opgebouwd uit € 2.709.000 lagere lasten en € 879.000 hogere baten.

Balans per 31 december 2016 bedragen x € 1.000
31-12-2016 31-12-2015

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 140.839 137.030
Financiële vaste activa 32.809 31.490
Totaal vaste activa 173.648 168.520

Vlottende activa
Voorraden 430 429
Vorderingen en overlopende activa 13.810 20.708
Liquide middelen 70.272 69.101
Totaal vlottende activa 84.512 90.238

Totaal activa 258.160 258.758

Passiva
Eigen vermogen 146.234 141.493
Voorzieningen 6.322 5.668
Langlopende schulden 33.675 39.392
Kortlopende schulden en overlopende passiva 71.929 72.205
Totaal passiva 258.160 258.758
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onder meer vanwege de in 2016 ontvangen slotbetaling met betrekking tot het 
EFRO-project Spinoza Centre. Daarnaast is de post Debiteuren verminderd met 
€ 3.280.000, met name als gevolg van de verzelfstandiging van het ICIN en ontvan-
gen promotievergoedingen door het Hubrecht Instituut.

Liquide middelen 
De liquide middelen van de KNAW zijn ondanks de investeringen in materiële vaste 
activa in 2016 licht gestegen. Deze stijging is vooral te danken aan het positieve 
exploitatieresultaat en de afgenomen vorderingenpositie.

Passiva
Het eigen vermogen stijgt met € 4.741.000 door het positieve exploitatieresultaat 
over 2016. Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

Algemene reserve
De algemene reserve wordt aangehouden als buffer voor financiële tegenvallers en 
risico’s en om de continuïteit van de KNAW te kunnen waarborgen. Ten opzichte 
van 2015 is de algemene reserve per saldo gestegen met € 13.050.000. De omvang 
van de algemene reserve per 31-12-2016 voldoet aan de solvabiliteitsdoelstelling 
van de KNAW.

Bestemmingsreserves
De vorming van bestemmingsreserves stelt instituten en afdelingen in staat om deze 
reserves te benutten voor hun meerjarige financiële planning. Aan het instellen 
en opheffen van bestemmingsreserves dient een bestuursbesluit ten grondslag te 
liggen. Bestemmingsreserves hebben een concrete doelbesteding en een vooraf 
afgesproken tijdspad. Ten opzichte van 2015 zijn de bestemmingsreserves per saldo 
gedaald met € 9.628.000.

Bestemmingsfondsen (privaat eigen vermogen)
De KNAW beheert een privaat eigen vermogen dat is opgebouwd uit giften, legaten 
en erfstellingen. Dit vermogen is separaat zichtbaar in de balans onder ‘bestem-
mingsfondsen’. De door het bestuur van de KNAW benoemde stichtingsbesturen 
of commissies van advies bewaken de doelstellingen van de verschillende weten-
schappelijke fondsen. De bestemmingsfondsen zijn in 2016 met € 1.319.000 geste-
gen. De beleggingsresultaten zijn € 1.922.000 positief uitgekomen. Daartegenover 
staan € 603.000 aan uitkeringen conform de doelstellingen van de fondsen en 
afwikkeling van nalatenschappen.

Eigen vermogen bedragen x € 1.000
Stand per Stand per

31-12-2015 Mutaties 31-12-2016
Algemene reserve 84.220 13.050 97.270
Bestemmingsreserves 25.783 -9.628 16.155
Totaal publiek eigen vermogen 110.003 3.422 113.425
Bestemmingsfondsen (privaat eigen vermogen) 31.490 1.319 32.809
Totaal eigen vermogen 141.493 4.741 146.234
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Voorzieningen
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2015 met € 654.000 gestegen. De 
voorzieningen wachtgeld zijn gestegen met € 441.000, de voorziening WAO/
WIA-Eigenrisicodragerschap met € 238.000 en de overige personeelsvoorzieningen 
met € 184.000. Hiertegenover staat een daling met € 209.000 van de reorganisa-
tievoorzieningen, met name door benutting van in het verleden in het kader van 
reorganisaties gevormde posten.

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn in 2016 gedaald met € 5.717.000. Deze afname is met 
name gerelateerd aan een verlaging van € 3.652.000 van de vooruit ontvangen 
subsidies, als volgt opgebouwd:
• een verlaging van € 2.258.000 van de voortuit ontvangen bedragen, voortvloei-

end uit het samenwerkingsverband Hubrecht Instituut – UMC Utrecht;
• een verlaging van € 1.394.000 als gevolg van vrijval van in eerdere jaren vooruit 

ontvangen projectsubsidies en partnerbijdragen voor het Spinoza Centre for 
Neuroimaging. 

Daarnaast is in totaal € 1.381.000 afgelost op de langlopende financieringsovereen-
komsten met het UMC Utrecht voor de financiering van het nieuwe laboratorium 
voor het Hubrecht Instituut, en met het AMC voor de nieuwbouw van het Spinoza 
Centre for Neuroimaging. De resterende verlaging van € 684.000 houdt verband 
met de overeenkomst die de KNAW heeft gesloten om de verzelfstandiging van het 
ICIN met ingang van 2016 mogelijk te maken.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn in 2016 gedaald met € 276.000 
met name door een afname van de post Crediteuren.

6.4 Treasury

Als gevolg van het positieve exploitatieresultaat is zowel het publiek eigen vermo-
gen als de solvabiliteit gestegen. Hierdoor voldoet de KNAW nog altijd ruimschoots 
aan de eigen interne doelstellingen met betrekking tot de financiële positie. In 
onderstaande tabel staan de belangrijkste financiële kengetallen voor de KNAW.

De solvabiliteit, ofwel het aandeel van het publiek eigen vermogen ten opzichte 
van het balanstotaal, is in 2016 gestegen: van 42,5% (eind 2015) naar 43,9% (eind 
2016). 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 is gedaald van 

Financiële kengetallen
2013 2014 2015 2016 2016 2016

realisatie realisatie realisatie realisatie doelstelling ruimte
KNAW

Solvabiliteit (weerstandsvermogen) 46,1% 43,1% 42,5% 43,9% 40,0% 3,9%
Liquiditeit (current ratio) 1,54 1,24 1,25 1,17 1,00 0,17
Rentabiliteit (exploitatieresultaat t.o.v. baten) -3,8% 1,2% -0,2% 2,4% -3%/3% 0,6%
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1,25 eind 2015 naar 1,17 eind 2016. De KNAW-doelstelling voor de current ratio is 
1,0 of hoger.

De rentabiliteit geeft aan welk deel van de totale baten overblijft na aftrek van de 
lasten. De rentabiliteit van de gewone bedrijfsvoering is gedefinieerd als exploita-
tieresultaat uit bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. De KNAW-doelstelling 
voor de rentabiliteit is tussen de -3% en 3%. Indien de rentabiliteit over meerdere 
jaren lager uitkomt dan -3% dan is de financiële bedrijfsvoering waarschijnlijk niet 
op orde. Bij een meerjarige rentabiliteit boven de 3% lijkt er sprake van onderbe-
steding. De rentabiliteit is in 2016 uitgekomen op 2,4% positief en voldoet daarmee 
aan de KNAW-doelstelling.

Beleggingen
De post ‘bestemmingsfondsen’ op de balans vertegenwoordigt de geconsolideerde 
waarde van de private fondsen die de KNAW via fondsbesturen beheert. De mid-
delen in deze fondsen zijn ondergebracht in twee beleggingsportefeuilles bij twee 
verschillende vermogensbeheerders. Het bestuur van de KNAW heeft de kaders 
voor het beheer van deze private middelen in een beleggingsstatuut vastgelegd. Het 
beleggingsdoel ten aanzien van de private fondsen is tweeledig:
• het in stand houden van het reële private vermogen, waarbij onder reëel wordt 

verstaan het nominale kapitaal, verhoogd met het jaarlijkse inflatiecijfer;
• het behalen van een netto rendement om jaarlijks voldoende middelen beschik-

baar te hebben voor uitgaven van de verschillende fondsen, kosten van extern 
vermogensbeheer en de interne organisatiekosten. 

De waarde van de verschillende beleggingen op de balansdatum bedraagt 
€ 32.809.000. De resultaten van het vermogensbeheer kwamen per saldo positief 
uit op € 1.922.000. Ten opzichte van 2015 betekent dit een resultaatverbetering van 
€ 1.700.000.

6.5 Continuïteit

In zijn vergadering van 5 december 2016 heeft het bestuur van de KNAW de 
begroting over 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 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 5 december 2016. 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 2016.

Meerjarenoverzicht kengetallen/sturingsindicatoren
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2016 van de kengetallen/sturingsin-
dicatoren opgenomen. De meerjarencijfers 2017-2020 zijn gebaseerd op de gege-
vens uit de vastgestelde begroting over 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.
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De solvabiliteit stijgt tussen eind 2016 en eind 2020 naar verwachting van 43,9% 
naar 50,2% en blijft daarmee boven de doelstelling van 40%. Dit wordt veroorzaakt 
door een lager investeringsniveau ten opzichte van de afschrijvingen.

De liquiditeitspositie is weergegeven via de current ratio. Deze verhouding daalt 
naar verwachting tussen eind 2017 en eind 2019 van 1,17 naar een waarde van 
1,11 om vervolgens daarna weer te stijgen. De KNAW-doelstelling voor de current 
ratio is 1,0 of hoger.

De rentabiliteit bedraagt in 2017 naar verwachting -1,0% en zal vervolgens stabili-
seren naar rond de 0%. Hiermee blijft dit kengetal in de gehele periode tot en met 
2020 binnen de norm.

Meerjarenoverzicht exploitatie
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2016 van de exploitatie opgenomen. 
De meerjarencijfers 2017-2020 zijn gebaseerd op de gegevens uit de vastgestelde 
begroting over 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

 Het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering in de begroting 2017 bedraagt 
€ 1.525.000 negatief. Dit is een bedrag van € 4.947.000 lager ten opzichte van de 
realisatie 2016 en is opgebouwd uit € 5.025.000 hogere baten, € 10.016.000 hogere 
lasten en per saldo € 44.000 hogere financiële baten en lasten.

Kengetal/sturingsindicator (standen per 31 december)

2016 2017 2018 2019 2020 doelstelling
realisatie begroting begroting begroting begroting KNAW

Solvabiliteit (weerstandsvermogen) 43,9% 45,7% 47,2% 48,8% 50,2% 40%
Liquiditeit (current ratio) 1,17 1,17 1,14 1,11 1,19 1,0
Rentabiliteit (exploitatieresultaat t.o.v. baten) 2,4% -1,0% -1,1% -0,6% 0,3% -3%/3%

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020
realisatie begroting begroting begroting begroting

Baten
Rijksbijdrage OCW 88.965 86.788 86.062 86.063 86.064
Overige baten 53.712 60.914 60.719 61.648 59.579
Totaal baten 142.677 147.702 146.781 147.711 145.643
Lasten
Personele lasten 85.575 87.977 87.803 88.567 88.248
Materiële lasten 40.277 47.008 46.051 45.632 45.253
Afschrijvingslasten 12.544 13.427 13.683 13.606 10.903
Totaal lasten 138.396 148.412 147.537 147.805 144.405

Saldo baten en lasten 4.281 -710 -756 -94 1.238

Saldo financiële baten en lasten -859 -815 -804 -799 -783

Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering 3.422 -1.525 -1.560 -893 455

Bestemming van het exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering
Algemene reserve 1.543 15 -324 388 504
Bestemmingsreserves 1.879 -1.540 -1.236 -1.281 -49

3.422 -1.525 -1.560 -893 455
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De rijksbijdrage OCW is in de begroting 2017 circa € 2.200.000 lager dan in de 
realisatie 2016, met name door de OCW-korting op de lumpsum 2017.

De overige baten zijn in de begroting 2017 circa € 7.200.000 hoger ten opzichte van 
de realisatie 2016. Dit is met name te relateren aan hogere verwachte contractpro-
jectbaten in 2017 van ruim € 3.500.000 door de groei van het Hubrecht Instituut. 
Daarnaast wordt in de overige baten de bijdrage aan het Hubrecht Instituut uit de 
samenwerking met het UMC Utrecht ter dekking van exploitatietekorten verant-
woord; de vrijval uit de vooruit ontvangen bedragen van het UMC Utrecht komt in 
2017 ruim € 2.000.000 hoger uit.

De stijging van de personele lasten in de begroting 2017 met ruim € 2.400.000 
is met name gerelateerd aan het aantrekken van nieuwe onderzoeksgroepen en 
projectgerelateerde activiteiten van het Hubrecht Instituut.

De stijging van de materiële lasten in de begroting 2017 met ruim € 6.700.000 is 
vooral het gevolg van aan projecten gerelateerde lasten bij het Hubrecht Instituut, 
het Westerdijk Instituut en het NIOO.

De stijging van de afschrijvingslasten in de begroting 2017 met circa € 900.000 
houdt onder meer verband met de huisvestingsinvesteringen van het complex 
Bushuis/Oost-Indisch Huis/Spinhuis en de uitbreiding van het Westerdijk Instituut. 
Daarnaast is er in 2017 sprake van hogere afschrijvingen op de fMRI-scanners bij 
het Spinoza Centre for Neuroimaging.

De dekking van het verwachte negatieve exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van 
€ 1.525.000 in de begroting 2017 vindt plaats door onttrekkingen uit bestemmings-
reserves, met name op concernniveau, bij het Rathenau Instituut en bij het NIOO. 
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Meerjarenoverzicht balans
In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2016 van de balans opgenomen. De 
meerjarencijfers 20172020 zijn gebaseerd op de gegevens uit de vastgestelde 
begroting over 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.
 

De materiële vaste activa dalen na 2016 geleidelijk doordat de afschrijvingslasten 
op eerdere investeringen hoger zullen uitkomen dan de bedragen voor nieuwe 
investeringen.

De hoogte van de financiële vaste activa (stand per 31 december 2016: 
€ 32.809.000) is gerelateerd aan de hoogte van het privaat eigen vermogen 
(bestemmingsfondsen) aan de passivazijde van de balans. 

De waarde van de voorraden blijft de komende jaren naar verwachting rond 
€ 400.000.

De stijging van de post overige vorderingen in 2017 met ruim € 1.300.000 houdt 
vooral verband met te ontvangen promotievergoedingen bij het Hubrecht Instituut.

De komende jaren dalen de liquide middelen van ruim € 70.000.000 eind 2016 
naar circa € 47.000.000 eind 2019 als gevolg van negatieve exploitatieresultaten, 
uitbreidingsinvesteringen en de bestedingen die voortvloeien uit het samenwer-
kingsverband Hubrecht Instituut – UMC Utrecht.

Met betrekking tot het investeringsprogramma ziet het per saldo effect op de 
liquiditeiten er als volgt uit:

Balans (bedragen * € 1.000,-)

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020
realisatie begroting begroting begroting begroting

 
Materiële vaste activa 140.839 136.357 130.572 124.681 119.487
Financiële vaste activa 32.809 31.328 31.328 31.328 31.328
Totaal vaste activa 173.648 167.685 161.900 156.009 150.815
Voorraden 430 395 390 385 383
Contractprojecten 8.036 12.310 12.360 12.385 12.385
Overige vorderingen 5.774 7.099 6.992 7.020 6.835
Liquide middelen 70.272 56.061 51.057 47.290 47.377
Totaal vlottende activa 84.512 75.865 70.799 67.080 66.980
Totaal activa 258.160 243.550 232.699 223.089 217.795

Algemene reserve 97.270 98.950 98.626 99.014 99.517
Bestemmingsreserves 16.155 12.437 11.201 9.920 9.872
Publiek eigen vermogen 113.425 111.387 109.827 108.934 109.389
Privaat eigen vermogen 32.809 31.328 31.328 31.328 31.328
Totaal eigen vermogen 146.234 142.715 141.155 140.262 140.717
Voorzieningen 6.322 4.735 4.076 3.439 2.847
Langlopende schulden 33.675 31.081 25.097 19.078 17.762
Contractprojecten 41.656 33.010 30.421 28.250 27.127
Overige kortlopende schulden 30.273 32.009 31.950 32.060 29.342
Totaal vlottende passiva 71.929 65.019 62.371 60.310 56.469
Totaal passiva 258.160 243.550 232.699 223.089 217.795
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Investeringsprogramma     (bedragen * € 1.000)
 2016 2017 2018 2019 2020
 realisatie begroting begroting begroting begroting
Huisvestingsinvesteringen 10.095 10.463 4.002 4.042 2.083
Overige investeringen 6.258 5.809 3.897 3.673 3.626
Desinvesteringen 0 -8.570 0 0 0
Totaal (des)investeringen 16.353 7.702 7.899 7.715 5.709

De huisvestingsinvesteringen bedragen in de periode 2017-2020 in totaal ruim 
€ 20.000.000. Het grootste gedeelte hiervan heeft betrekking op technische ver-
vangingen en groot onderhoud, de renovatie van het Trippenhuiscomplex inclusief 
Tinbergenzaal, de verbouwing van R-Zuid bij het Nederlands Herseninstituut en de 
bouw van de nieuwe vleugel voor het Westerdijk Instituut.

De overige investeringen komen naar verwachting van 2017-2020 uit op in totaal 
ruim € 17.000.000 en betreffen met name investeringen in onderzoeksapparatuur 
bij de levenswetenschappelijke instituten.

Hiertegenover staan de in 2017 geraamde desinvesteringen van circa € 8.600.000, 
betreffende het voormalige NIOO-pand in Nieuwersluis en de NIAS-panden in 
Wassenaar.

Passiva
Het totale publiek eigen vermogen (de algemene reserve plus de bestemmingsre-
serves) bedraagt eind 2017 naar verwachting ruim € 111.000.000. De jaren daarna 
daalt het publiek eigen vermogen geleidelijk naar uiteindelijk ruim € 109.000.000 
eind 2019. 

De post voorzieningen (verwachte eindstand 2017: ruim € 4.700.000) bestaat 
vooral uit reorganisatievoorzieningen bij het KITLV, het IISG, het Bureau, het NIDI 
en het NIAS. Doordat de komende jaren een sterk beroep op deze post zal worden 
gedaan, daalt hij uiteindelijk naar een bedrag van ruim € 2.800.000 eind 2020. 

De langlopende schulden (verwachte eindstand 2017: € 31.081.000) zijn als volgt 
opgebouwd:
•	 de van het UMC Utrecht verkregen lening (restant € 12.640.0000) voor het bou-

wen van twee verdiepingen voor het UMC Utrecht in de nieuwbouw Hubrecht 
Instituut.

•	 vooruit ontvangen subsidies van in totaal € 10.853.000, betreffende het samen-
werkingsverband Hubrecht Instituut-UMC Utrecht (€ 5.541.000), contractpro-
jecten (€ 4.423.000) en partnerbijdragen Spinoza Centre (€ 889.000). 

•	 de financiële lease Spinoza Centre (restant € 6.540.000) als gevolg van de 
langlopende huurovereenkomst met het AMC.

•	 een bedrag van € 1.048.000 dat de KNAW voor de komende jaren heeft toege-
zegd in het kader van de verzelfstandiging van het ICIN in 2016.

De daling van de contractprojecten de komende jaren houdt met name verband met 
bestedingen van de aflopende projectsubsidies voor de wetenschappelijke samen-
werking met China en Indonesië.
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De overige kortlopende schulden vertonen tot en met 2019 een redelijk stabiel beeld 
van rond € 32.000.000, maar dalen in 2020 naar ruim € 29.300.000. Dit laatste is 
vooral het gevolg van vrijval van door het Hubrecht Instituut vooruit ontvangen 
bedragen in het kader van de samenwerking met het UMC Utrecht.

Specificatie	fte’s

In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers 2016 van het aantal arbeidsplaatsen 
(fte’s) opgenomen. De meerjarencijfers 2017-2020 zijn gebaseerd op de gegevens 
uit de vastgestelde begroting over 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

De groei van het aantal fte’s tussen 2016 en 2017 wordt met name veroorzaakt 
door het aantrekken van nieuwe onderzoeksgroepen en projectgerelateerd tijdelijk 
wetenschappelijk personeel bij het Hubrecht Instituut. Van het aantal fte’s in de 
KNAW-organisatie in 2017 en verder (circa 1.170) heeft ongeveer 55% betrekking 
op de levenswetenschappelijke instituten, circa 35% op de geesteswetenschap-
pelijke instituten en het restant van 10% op het Bureau.

Specificatie fte's (standen ultimo boekjaar)
2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting
Wetenschappelijk Personeel (WP)
- onbepaalde tijd 155 198 201 197 195
- bepaalde tijd (excl. promovendi) 176 232 230 224 223
- promovendi 170 177 181 183 183
Totaal WP 501 607 612 604 601
Onderzoeksondersteunend Wetenschappelijk Personeel (OWP)
- onbepaalde tijd 192 196 195 194 193
- bepaalde tijd 80 81 80 84 85
Totaal OWP 272 277 275 278 278
Ondersteunend personeel Forum en Adviestaken (FOA)
- onbepaalde tijd 21 21 21 21 21
- bepaalde tijd 5 5 5 5 5
Totaal FOA 26 26 26 26 26
Ondersteunend Beheers Personeel (OBP)
- onbepaalde tijd 241 224 223 232 232
- bepaalde tijd 42 38 38 31 31
Totaal OBP 283 262 261 263 263
Totaal fte's 1.082 1.172 1.174 1.171 1.168
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7.1 Balans per 31 december 2016

(in duizenden euro’s)

De balans is na resultaatbestemming opgesteld.

1 Activa 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa 140.839 137.030
1.2 Financiële vaste activa 32.809 31.490

Totaal vaste activa 173.648 168.520

Vlottende activa
1.3 Voorraden 430 429
1.4 Vorderingen en overlopende activa 13.810 20.708
1.5 Liquide middelen 70.272 69.101

Totaal vlottende activa 84.512 90.238

Totaal activa 258.160 258.758

2 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

2.1 Eigen vermogen 146.234 141.493
2.2 Voorzieningen 6.322 5.668
2.3 Langlopende schulden 33.675 39.392
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 71.929 72.205

Totaal passiva 258.160 258.758
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7.2 Staat van baten en lasten 2016

(in duizenden euro’s)

6 Resultaat privaat bevat uitsluitend de baten en lasten van de bestemmingsfondsen.
7 Resultaat publiek betreft het overige deel van het resultaat.

2016
Begroting 

2016 2015

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 88.965 87.210 88.498
3.2 Overige bijdragen en subsidies 6.908 10.511 8.199
3.3 Baten werk in opdracht van derden 36.751 39.969 39.793
3.4 Overige baten 10.053 11.581 9.724
3.5 Baten bestemmingsfondsen 2.044 890 460

3 Totaal baten 144.721 150.161 146.674

4 Lasten
4.1 Personele lasten 85.575 89.623 83.883
4.2 Afschrijvingslasten 12.544 12.424 15.283
4.3 Huisvestingslasten 11.695 10.825 9.623
4.4 Overige materiële lasten 19.593 26.741 22.549
4.5 Toekenningen aan derden 8.989 12.946 14.692
4.6 Lasten bestemmingsfondsen 725 905 1.811

4 Totaal lasten 139.121 153.464 147.841

Saldo baten en lasten 5.600 -3.303 -1.167

5 Financiële baten en lasten -859 -379 -488

Resultaat 4.741 -3.682 -1.655

Voorgestelde resultaatbestemming

6 Resultaat privaat 1.319 -15 -1.351

7 Resultaat publiek 3.422 -3.667 -304
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7.3 Kasstroomoverzicht 2016

(in duizenden euro’s)

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 5.600 -1.167

Aanpassingen voor:
1.2 Waardemutaties financiële vaste activa -2.033 -191
2.2 Mutaties voorzieningen 654 -1.905
4.2 Afschrijvingen 12.544 15.283

Mutaties werkkapitaal:
1.3 Voorraden -1 -12
1.4 Vorderingen 6.899 2.371
2.4 Schulden 1.111 2.404
2.3.2.2 Mutatie vooruitontvangen subsidies -4.988 -10.673

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 19.785 6.110

5.1 Ontvangen interest 24 145
5.2 Betaalde interest -883 -633

-859 -488

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 18.927 5.622

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.1 - Investeringen in materiële vaste activa -16.353 -23.405
1.1 - Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 -52
1.2 - Saldo investeringen in financiële vaste activa -3.346 -30.931
1.2 - Saldo desinvesteringen in financiële vaste activa 4.060 32.473

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -15.639 -21.915

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.3 Nieuw opgenomen leningen/verplichtingen 0 14.850
2.3 Aflossing langlopende schulden/verplichtingen -2.117 -385

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.117 14.465

Mutatie liquide middelen 1.171 -1.828

Specificatie netto-kasstroom
Stand 31/12 70.272 69.101
Stand 1/1 69.101 70.929
Mutatie liquide middelen 1.171 -1.828
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Er wordt uitgegaan 
van een correctiesysteem, waarbij het gerapporteerde resultaat wordt aangepast voor 
afschrijvingen, overige mutaties zonder kasstroom en mutaties voorzieningen. Dit geeft 
inzicht in de ‘achterliggende krachten’ die de kasstroom bepalen. 
Per saldo is de liquiditeitspositie van de KNAW in 2016 toegenomen met 
€ 1.171.000. De investeringen van € 16.353.000 konden voor het grootste gedeelte 
gefinancierd worden uit de operationele kasstromen.
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7.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen 

Toegepaste standaarden
De KNAW is een rechtspersoon met een wettelijke taak en bezit rechtspersoonlijk-
heid 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 richtlij-
nen kan geven. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de ‘Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs’. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Boek 2, Titel 9 van 
het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met inachtne-
ming van de wijzigingen in Titel 9 per 1 januari 2016. De wijzigingen in Titel 9 per 1 
januari 2016 hebben geen gevolgen gehad voor de waarderingsgrondslagen, enkel 
voor aanpassingen in de toelichtingen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Rapporteringsvaluta en afronding
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven.

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 toekom-
stige 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.

Gebruik van schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaar-
rekening vormt de leiding diverse oordelen en schattingen. De schattingen en 
veronderstellingen worden binnen de reguliere planning- en controlcyclus beoor-
deeld. 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 veronderstel-
lingen zijn:

• bepaling van de personeelsvoorzieningen, specifiek: de gevormde reorganisatie-
voorzieningen;

• bepaling van de voorziening voor mogelijk oninbare subsidievorderingen en 
overige vorderingen.
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Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarreke-
ning 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 simul-

taan, af te wikkelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten zoals 
vorderingen, effecten en schulden verstaan. 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 
grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling 
per balanspost.

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 balans-
datum. Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op 
historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op trans-
actiedatum. 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 
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Er zijn geen rentekosten in de tegen de 
vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.
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 materiële 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. Er zijn geen rentelasten in de 
tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.

Buitengebruik gestelde materiële vaste activa 
Buitengebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de 
kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Bij buitengebruik gestelde activa zijn 
de afschrijvingen beëindigd. Verhuurde activa zijn onroerende zaken die worden 
aangehouden om huuropbrengsten te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. 
Verhuurde activa worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoe-
fening dienstbare materiële vaste activa. De eerste waardering van een verhuurde 
activa geschiedt tegen de verkrijgingsprijs inclusief de transactiekosten. Na de eerste 
verwerking worden de verhuurde activa gewaardeerd tegen historische kostprijs 
minus cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
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Gehanteerde afschrijvingspercentages
Terreinen Nihil
Activa in aanbouw Nihil
Casco gebouwen 3,33%
Afbouw gebouwen 3,33%
Bestrating 3,33%
Vaartuigen 5,00%
Inbouw gebouwen 6,67%
Gebouweninstallaties 6,67%
Bomen en tuin 6,67%
Bedrijfsinstallaties (laboratorium e.d.) 10,00%
Inventaris (bureaus, kasten e.d.) 10,00%
ICT-installaties (netwerk e.d.) 12,50%
Inventaris (bureaustoelen e.d.) 20,00%
Vervoermiddelen 25,00%
Technische apparatuur 25,00%
Computerapparatuur 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 erfstel-
lingen. 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 gewaar-
deerd 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. Een overzicht van de in beheer genomen fondsen van de KNAW is terug te 
vinden in bijlage 1.

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

Deelnemingen waarvoor geldt dat invloed van betekenis op het zakelijke en financi-
ele beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmu-
tatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde. Bij de bepaling van de netto 
vermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de KNAW gehanteerd. 
Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

Voorraden
Voorraden worden tegen verkrijgingsprijzen gewaardeerd of lagere opbrengst-
waarde. 

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs waarde onder 
aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
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Contractprojecten
In de waardering van contractprojecten worden de lasten begrepen die direct betrek-
king 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 projectacti-
viteiten 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 –ontvangen termijnen’.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankre-
keningen. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite 
– zij het eventueel met opoffering van rentebaten – ter onmiddellijke beschikking 
staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van de KNAW, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in publiek vermogen (algemene reserve en 
bestemmingsreserves) en privaat vermogen (bestemmingsfondsen).
• Als algemene reserve wordt aangeduid het gedeelte van het eigen vermogen 

waarover zonder belemmering door wettelijke bepalingen kan worden beschikt 
voor het doel waarvoor 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 overeenkomstig 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 nominale waarde. 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 afzonder-
lijk actief.

Voorziening reorganisatiekosten
De voorziening reorganisatiekosten is gevormd indien op balansdatum een gedetail-
leerd plan is geformaliseerd en als bij degenen voor wie de reorganisatie gevolgen zal 
hebben de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de reorganisatie zal worden 
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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 reorganisatie zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de 
implementatie van het reorganisatieplan, is informatie opgenomen in de gebeurte-
nissen na balansdatum.

Pensioenen
KNAW is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. ABP is een bedrijfstak-
pensioenfonds met een toegezegde pensioenregeling (multi-employer defined 
benefit-regeling). Gezien het feit dat de pensioenregeling een multi-employer rege-
ling betreft, is de pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling (defined 
contribution-regeling) verantwoord.

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 pre-
mies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake 
zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst 
verschuldigde premies.

Schulden
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. 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 amortisatieproces. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen schulden met een looptijd langer dan een jaar 
(langlopende schulden) en schulden korter dan een jaar (kortlopende schulden). 

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract 
wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeen-
komst 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) 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.
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Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de 
leaseperiode, 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 lease-
periode ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten 
worden toegerekend over de leaseperiode tegenover de leasebaten.

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) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opma-
ken 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 waarde-
ringsgrondslagen.

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 verwachte 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 inzichtelijk zijn.

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.



99jaarverslag 2016 – jaarrekening

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kas-
stroomoverzicht 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 uitgaven uit hoofde van 
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor de consolidatie
In de jaarrekening 2016 van de KNAW zijn de hieronder vermelde organisa-
tieonderdelen opgenomen. Een organisatieonderdeel wordt opgenomen in de 
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.

De Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting is opgenomen in de jaarrekening van 
KNAW als onderdeel van het NIAS. Aangezien de KNAW control heeft over de mid-
delen van de Stichting (alleen liquide middelen en eigen vermogen met een omvang 
van € 850k) is dit enkelvoudig gepresenteerd als financieel vast actief. Vanwege 
het niet-materiële belang ten opzichte van het totaal van KNAW is afgezien van het 
opstellen van een geconsolideerde jaarrekening.

Op grond van het zeer geringe financiële belang zijn de cijfers van KNAW Holding 
BV niet opgenomen in de jaarrekening over 2016. Vanwege dit zeer geringe finan-
ciële belang ten opzichte van het totaal van KNAW is ook afgezien van het opstellen 
van een geconsolideerde jaarrekening.

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)
• Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting
• Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
• NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Instituten levenswetenschappen (LW)
• Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut; voorheen Centraal Bureau voor 

Schimmelcultures (CBS)
• Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
• Nederlands Herseninstituut
• Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
• Spinoza Centre for Neuroimaging
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Overige organisatieonderdelen
• e-Humanities Group (EHG) (tot medio 2016)
•	 Rathenau Instituut
•	 Fondsen zoals opgenomen in bijlage 1
•	 KNAW-centraal (bureau, externe programma’s, concern en holding); dienstverle-

ning voor de gehele organisatie
•	 KNAW Holding BV
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7.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1.1 Materiële vaste activa

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. 

De totale investeringen zijn in 2016 uitgekomen op € 16.353.000. In de post 
Buitengebruikstellingen is het pand van NIAS in Wassenaar opgenomen voor de 
oorspronkelijke aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen tot de buitenge-
bruikstellingsdatum.

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 per ultimo 2016€ 7.362.000.

In gebouwen en terreinen is een bedrag van € 10.095.000 geïnvesteerd. Het investe-
ringsbedrag is grotendeels als volgt opgebouwd. Het complex Bushuis/Oost-Indisch 
Huis/Spinhuis ten behoeve van het KNAW Humanities cluster (€ 3.968.000), de 
nieuwbouw bij het Hubrecht Instituut (€ 2.794.000) en de herinrichting van het 
pand Kloveniersburgwal 23 voor het huisvesten van de NIAS-fellows (€ 2.384.000). 

In inventaris en apparatuur is een bedrag van € 7.370.000 geïnvesteerd. Met 
name bij het Hubrecht Instituut (€ 2.973.000), het Nederlands Herseninstituut 
(€ 817.000), het Nederlands Instituut voor Ecologie (€ 871.000), het Spinoza 
Centre for Neuroimaging (€ 437.000) en de investeringen in inventaris en appara-
tuur die verband houden met de nieuwbouw/renovatie bij de diverse instituten 
(€ 1.066.000).

Niet aan 
Andere vaste In uitvoering bedrijfsuit-

Gebouwen Inventaris en bedrijfs- en vooruit- oefening
en terreinen Apparatuur middelen betaling dienstbaar Totaal

Stand per 1-1-2016
Aanschafwaarde 146.417 96.313 346 3.998 12.850 259.924
Cumulatieve afschrijvingen -48.583 -72.790 -318 0 -1.203 -122.894
Boekwaarde 1-1-2016 97.834 23.523 28 3.998 11.647 137.030

Mutatie aanschafwaarde
Investeringen/overdracht huidig jaar 10.095 7.370 12 -1.124 16.353
Buitengebruikstellingen -7.388 7.388 0
Desinvesteringen -718 -3.625 -80 -4.423
 1.989 3.745 -68 -1.124 7.388 11.930

Mutatie afschrijvingen
Afschrijvingen -3.764 -8.134 -13 -269 -12.180
Buitengebruikstellingen 4.569 -4.569 0
Desinvesteringen 593 3.386 80 4.059
 1.398 -4.748 67 0 -4.838 -8.121

Stand per 31-12-2016
Aanschafwaarde 148.406 100.058 278 2.874 20.238 271.854
Cumulatieve afschrijvingen -47.185 -77.538 -251 0 -6.041 -131.015

Boekwaarde 31-12-2016 101.221 22.520 27 2.874 14.197 140.839
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De post ‘niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar’ van € 14.197.000 betreft de 
voormalige NIOO-panden in Nieuwersluis en Heteren (€ 2.088.000), het NIAS pand 
in Wassenaar (€ 2.819.000), die buiten gebruik zijn gesteld en aan het UMC Utrecht 
verhuurde deel van het Hubrecht gebouw (€ 9.290.000). Deze niet meer in gebruik 
zijnde panden zijn nog wel eigendom van de KNAW.

De reële waarde van het verhuurde deel van het Hubrecht Instituut bedraagt 
€ 13.100.000; de huuropbrengst bedraagt in 2016 € 1.299.000. Dit bedrag is als volgt 
verdeeld: Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (€ 199.000) en het UMC 
Utrecht (€ 1.100.000).
De looptijd betreft 15 jaar ingaande vanaf 1 oktober 2015 voor het UMC Utrecht. De 
huurovereenkomst met het Prinses Maxima Centrum eindigt op 30 april 2018.

1.2 Financiële vaste activa

1.2.1 Effecten
Het betreft beleggingen in aandelen en vastrentende waarden, waaronder ook de 
banksaldi en deposito’s van de fondsen. De tegenwaarde van de effectenportefeuille 
betreft de post ‘bestemmingsfondsen’ aan de passiefzijde van de balans; in de 
bestemmingsfondsen zijn de private gelden ondergebracht die de KNAW beheert.

1.3 Voorraden

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 
gebruiksgoederen en gebruiksmaterialen. 

1.2  Financiële vaste activa
Boekwaarde 

1-1-2016

Investe-
ringen en 

verstrekte 
leningen

Desinveste-
ringen en 
afgeloste 
leningen

Waarde 
mutaties

Boekwaarde 
31-12-2016

1.2.1 Effecten
1.2.1.1 Aandelen 15.118 1.570 1.374 1.362 16.676
1.2.1.2 Obligaties 13.406 646 1.341 372 13.083
1.2.1.3 Overige 2.966 1.130 1.345 299 3.050

Totaal effecten 31.490 3.346 4.060 2.033 32.809

Financiële vaste activa 31.490 3.346 4.060 2.033 32.809

1.3 Voorraden 31-12-2016 31-12-2015

1.3.1 Voorraden publicaties 24 29
1.3.2 Overige voorraden 406 400

Voorraden 430 429
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1.4 Vorderingen en overlopende activa

Om per project zicht te bieden op de contractprojecten zijn voor de diverse groepen 
van projecten bijlagen met specificaties samengesteld. Zie de bijlagen 3 tot en met 6 
voor projecten met subsidies van respectievelijk OCW, Europese Unie, NWO en 
Overige.

Op de post ‘debiteuren’ is ultimo 2016 een voorziening van € 139.000 in mindering 
gebracht voor mogelijke oninbaarheid (ultimo 2015 € 144.000). Er zijn nieuwe 
voorzieningen getroffen bij het Westerdijk Instituut (€ 13.000), het Hubrecht 
Instituut (€ 3.000) en Concern (€ 114.0000). Bij het IISG is er een voorziening 
(€ 10.000) die ongewijzigd is ten opzichte van 1 januari 2016. De vrijval is bepaald 
door de oninbaarheid van de vorderingen per 31 december 2016 te berekenen bij 
het Westerdijk Instituut en het Hubrecht Instituut. Conform deze berekeningen 
volstaat een lagere voorziening bij deze twee instituten.

1.4 Vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015

1.4.1 Debiteuren 4.318 7.598

1.4.2 Overlopende activa
1.4.2.1 Vooruitbetaalde kosten 1.513 979
1.4.2.2 Verstrekte voorschotten 82 65
1.4.2.3 Contractprojecten 8.036 12.210

Subtotaal overlopende activa 9.631 13.254

1.4.3 Af: voorziening wegens oninbaarheid -139 -144

Vorderingen en overlopende activa 13.810 20.708

1.4.2.3 Contractprojecten 31-12-2016 31-12-2015

OCW 384 0
Europese Unie 1.619 1.552
NWO 2.077 2.683
Overige 3.955 7.975
Onderhanden contractprojecten 8.036 12.210

1.4.3 Verloop voorziening wegens oninbaarheid 2016 2015

Stand per 1 januari -144 -506
Onttrekking 66 395
Dotatie -163 -215
Vrijval 102 182
Stand per 31 december -139 -144
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1.5 Liquide middelen

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 wet-
telijke verplichting. De KNAW voldoet aan de Regeling beleggen en belenen door 
instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. Op dit moment zijn er in dit verband 
geen leningen en beleggingen door de KNAW aangegaan, anders dan de beleggingen 
van de private fondsen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de KNAW. 

1.5 Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015

1.5.1 Kasmiddelen 25 29
1.5.2 Tegoeden op bankrekeningen 20.247 9.072
1.5.3 Deposito's ministerie van Financiën 50.000 60.000

Liquide middelen 70.272 69.101
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
Het resultaat van het verslagjaar is verwerkt in het eigen vermogen van de instel-
ling. De bestemmingen zijn genoemd in het overzicht.

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek
De KNAW heeft per ultimo 2016 van alle publieke bestemmingsreserves beoordeeld 
of er nog sprake is van een actueel, meerjarig bestedingsplan dat recht doet aan het 
oorspronkelijke doel van de bestemmingsreserve. Deze beoordeling heeft geresul-
teerd in een overboeking van € 11.507.000 van de publieke bestemmingsreserves 
naar de algemene reserves.

2.1.3 Bestemmingsfondsen privaat

2.1.3.1 KNAW Fonds Gedragsonderzoek 1.499 0 88 1.587
2.1.3.2 KNAW Fonds Medische Wetenschappen 8.887 0 329 9.216
2.1.3.3 KNAW Fonds Ecologie 2.681 0 86 2.767
2.1.3.4 KNAW Fonds Geesteswetenschappen 578 0 27 605
2.1.3.5 Stichting J. Gonda Fonds 5.225 0 239 5.464
2.1.3.6 Fonds Staatsman Thorbecke 4.590 0 272 4.862
2.1.3.7 Van den Houten Fonds 2.110 0 64 2.174
2.1.3.8 Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds 2.049 0 113 2.162
2.1.3.9 Dr. J.L. Dobberke Stichting 1.518 0 48 1.566
2.1.3.10 Evert Willem Beth Stichting 994 0 39 1.033
2.1.3.11 Overige fondsen 1.359 0 14 1.373

Bestemmingsfondsen privaat 31.490 0 1.319 32.809

2.1 Eigen vermogen
Stand per    
1-1-2016

Overige 
mutatie

Mutatie 
resultaat

Stand per     
31-12-2016

2.1.1 Algemene reserve 84.220 11.507 1.543 97.270
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 25.783 -11.507 1.879 16.155
2.1.3 Bestemmingfonds (privaat) 31.490 0 1.319 32.809

Eigen vermogen 141.493 0 4.741 146.234

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek

2.1.2.1 Transitiekosten KNAW 8.352 -8.528 176 0
2.1.2.2 NIOO afschr. nieuwbouw/verv. investeringen 5.414 0 -129 5.285
2.1.2.3 Vernieuwing geesteswetenschappen 2.360 -1.107 2.373 3.626
2.1.2.4 Onderzoeksfonds Instituten 0 0 1.300 1.300
2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal 6.328 -624 -1.937 3.767
2.1.2.6 Overige bestemmingsreserves instituten 3.329 -1.248 96 2.177

Bestemmingsreserves publiek 25.783 -11.507 1.879 16.155
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2.1.2.2 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 toekomstige vervanging van tijdens de nieuwbouw gedane onderzoeksin-
vesteringen.

De eindstand 2016 bedraagt in totaal € 5.285.000 en is opgebouwd uit een bedrag 
van € 3.500.000 bij het NIOO zelf en € 1.785.000 bij KNAW-centraal (Concern).

2.1.2.3 Vernieuwing geesteswetenschappen 
In 2012 heeft het bestuur besloten tot een ambitieus programma voor stimulering 
en vernieuwing van de geesteswetenschappen. Voor de egalisatie van jaarlijkse 
overschotten en tekorten is in 2014 een bestemmingsreserve ingesteld. Om te 
waarborgen dat het KNAW Humanities cluster financieel een goede start zal maken, 
is daarnaast in 2016 besloten tot een vermogenssuppletie van € 1.107.000. De stand 
ultimo 2016 is € 3.626.000.

2.1.2.4 Onderzoeksfonds Instituten
In de periode 2017-2020 is jaarlijks een bedrag van € 1.500.000 gereserveerd om 
zwaartepunten 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, maar nog niet tot besteding gekomen. Het in 2016 niet-
bestede bedrag voor de NWA is toegevoegd aan een nieuw in te stellen bestemmings-
reserve Onderzoeksfonds Instituten.

2.1.2.5 Overige bestemmingsreserves KNAW-centraal
De overige bestemmingsreserves KNAW-centraal (stand ultimo 2016: € 3.767.000) 
zijn als volgt opgebouwd:
• Strategiefondsprojecten (€ 628.000)
• Bestemmingsreserves bureau (€ 477.000);
• eHumanities Group (€ 288.000);
• Lokaal Overleg (€ 1.014.000);
• Pand Kloveniersburgwal 23/25 (€ 472.000);
• Eigen risico arbeidsongeschiktheid (€ 238.000);
• Externe Programma’s (€ 107.000); 
• Nieuwbouw Fryske Akademy (€ 400.000);
• AIO-programma KITLV (€ 143.000).

2.1.2.6 Overige bestemmingsreserves instituten
De overige bestemmingsreserves instituten (stand ultimo 2016: € 2.177.000) zijn als 
volgt opgebouwd:
• NIOO BTW EU contractprojecten (€ 76.000);
• NIAS Willem F. Duisenberg Fellowship Stichting (€ 859.000);
• Rathenau Instituut strategische projecten/verhuizing (€ 512.000);
• Westerdijk Instituut inrichting nieuwbouw (€ 250.000);
• IISG digital archivist (€ 177.000);
• DANS sociale wetenschapper/projectacquisitie (€ 303.000).
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2.1.3 Bestemmingsfondsen privaat
De post ‘bestemmingsfondsen’ op de balans vertegenwoordigt de waarde van de 
private fondsen die de KNAW beheert.

De bestemmingsfondsen zijn in 2016 met € 1.319.000 gestegen. De stijging is 
grotendeels te verklaren doordat er € 603.000 aan reguliere uitkeringen volgens de 
doelstellingen van de fondsen is uitbetaald en doordat er € 1.922.000 aan positieve 
beleggingsresultaten is gerealiseerd.

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen per fonds met daarbij de mutaties in 
2016.

2.2 Voorzieningen

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. Vaak 
betreft het personeel dat in tijdelijke dienst aan contractprojecten heeft gewerkt.

2.2.2 Voorziening reorganisaties
Het gaat hier om voorzieningen die de KNAW heeft moeten treffen voor reorgani-
saties. Het betreft veelal de geschatte wachtgeldverplichtingen alsmede bedragen 
voor dekking van herplaatsingskosten. In de hiernavolgende tabel is een specificatie 
opgenomen voor de KNAW-onderdelen waar reorganisaties zijn uitgevoerd.

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 WAO/WIA-Eigenrisicodragerschap
De voorziening WAO/WIA-Eigenrisicodragerschap betreft de nominale waarde 
van lopende verplichtingen aan uitkeringsgerechtigden (langdurig zieken eigen 
personeel).

Stand per Onttrek- Stand per
2.2 Voorzieningen 1-1-2016 Dotaties kingen Vrijval 31-12-2016 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

2.2.1 Wachtgelden 1.162 2.313 1.370 502 1.603 904 539 160
2.2.2 Reorganisaties 2.917 814 644 380 2.708 839 1.645 224
2.2.3 WAO/WIA-Eigenrisicodragerschap 417 653 169 246 655 352 256 47
2.2.4 Overige personeelsvoorzieningen 1.172 184 0 0 1.356 50 417 888

Voorzieningen 5.668 3.964 2.183 1.128 6.322 2.145 2.857 1.319

Stand per Onttrek- Stand per
2.2.2 Voorziening reorganisaties 1-1-2016 Dotaties kingen Vrijval 31-12-2016

KITLV 1.130 0 238 0 892
NIAS 0 170 0 0 170
NIDI 404 3 35 63 308
Bureau KNAW 0 381 0 0 381
Concern KNAW (NIWI/IISG/Overige) 1.383 261 371 317 957
Totaal 2.917 814 644 380 2.708
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2.2.4 Overige personeelsvoorzieningen
De overige personeelsvoorzieningen hebben betrekking op verplichtingen uit hoofde 
van ambtsjubilea. De voorziening ambtsjubilea is nominaal bepaald voor alle mede-
werkers in vaste dienst.

2.3 Langlopende schulden

2.3.1 Rentedragende leningen

2.3.1.1 AMC financial lease gebouw Spinoza Centre for Neuroimaging
Deze heeft betrekking op het Spinoza Centre for Neuroimaging als gevolg van de 
langlopende overeenkomst met het AMC betreffende de financiering van de nieuw-
bouw. De looptijd van deze financiering is twintig jaar. De rente is 5%.

2.3.1.2 UMCU financiering gebouw Hubrecht
Dit betreft een langlopende overeenkomst met het UMC Utrecht, betreffende de 
financiering van de nieuwbouw voor het Hubrecht Instituut. De looptijd van de 
financiering is dertig jaar. De rente is 3%. De KNAW heeft voor deze lening een 
zekerheid verstrekt aan UMC Utrecht. Hiertoe is in de betreffende hypotheekakte het 
gebouw van het IISG voor een bedrag van € 15.000.000 als onderpand opgenomen.

2.3.2 Niet-rentedragende verplichtingen
De niet-rentedragende verplichtingen zijn overlopende passiva met een looptijd van 
langer dan één jaar.

2.3.2.1 ICIN bijdrage 2016-2020
Per 1 januari 2016 is het ICIN afgesplitst van de KNAW. De activiteiten van het 
instituut worden voortgezet door de Stichting ICIN - Netherlands Heart Institute. De 
KNAW heeft zich gecommitteerd aan een financiële bijdrage gedurende vijf jaar van 
in totaal € 2.820.000.

2.3.2.2 Vooruitontvangen subsidies
De post vooruitontvangen subsidies zijn een overlopend passief en bestaat uit: 
•	 de bijdrage van het UMC Utrecht voor toekomstige onderzoeksactiviteiten bij het 

Hubrecht Instituut, ultimo 2016 € 12.998.000;
•	 vooruitontvangen subsidies ter dekking van toekomstige kosten in het kader van 

contractprojecten, ultimo 2016 € 5.957.000;

2.3 Langlopende schulden
Stand per     
1-1-2016

Aangegane 
leningen/       
Verplich-

tingen

Aflossingen/
Onttrek-

kingen 31-12-2016
< 1 jaar 

(zie 2.5.4) 1 - 5 jaar > 5 jaar

2.3.1 Rentedragende leningen
2.3.1.1 AMC financial lease gebouw Spinoza Centre 7.663 0 303 7.360 410 1.640 5.310
2.3.1.2 UMCU financering gebouw Hubrecht Instituut 14.825 0 1.090 13.735 681 2.723 10.331

22.488 0 1.393 21.095 1.091 4.363 15.641

2.3.2 Niet-rentedragende verplichtingen
2.3.2.1 ICIN-bijdrage 2016-2020 2.820 724 2.096 524 1.572 0
2.3.2.2 Vooruitontvangen subsidies 26.611 5.918 10.906 21.623 9.524 12.099 0

29.431 5.918 11.630 23.719 10.048 13.671 0

Langlopende schulden 51.919 5.918 13.023 44.814 11.139 18.034 15.641
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•	 vooruitontvangen bedragen voor toekomstige bestedingen bij het Spinoza 
Centre, ultimo 2016 € 2.668.000.

Bijdrage UMC Utrecht
De onttrekking uit het overlopend passief naar de baten dient ter dekking van de 
bestede lasten. De reguliere onttrekking in 2016 ter dekking van de exploitatielas-
ten van de onderzoeksactiviteiten bedraagt € 4.839.000.

2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Om per project zicht te bieden op de contractprojecten zijn voor de diverse groepen 
projecten bijlagen met specificaties samengesteld. Zie de bijlagen 3 tot en met 6 
voor projecten met subsidies van respectievelijk OCW, Europese Unie, NWO en 
Overige.

2.4.6 Overlopende passiva
In de overlopende passiva is per ultimo 2016 in de rubriek vooruitontvangen 
termijnen (2.4.6.1) € 545.000 verantwoord bij de Externe Programma’s. Dit heeft 
betrekking op een bijdrage voor de Wetenschapsknooppunten. Het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut heeft per jaareinde € 1.498.000 ontvangen 
voor een nieuw project dat van start gaat in 2017. In Concern is er € 359.000 aan 
huur vooruit ontvangen. 

2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015

2.4.1 Contractprojecten 41.656 39.971
2.4.2 Crediteuren 4.927 5.401
2.4.3 Kortlopende deel  van de langlopende rentedragende leningen (2.3.1) 1.091 1.103
2.4.4 Kortlopende deel van de langlopende niet-rentedragende verplichtingen (2.3.2) 10.048 11.424

2.4.5 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.5.1 Loonheffing 0 0
2.4.5.2 Premies sociale verzekeringen 0 0
2.4.5 Subtotaal belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

2.4.6 Overlopende passiva
2.4.6.1 Vooruitontvangen termijnen 2.723 1.218
2.4.6.2 Vakantiegeld en vakantiedagen 5.115 5.000
2.4.6.3 Overige 6.369 8.088
2.4.6 Subtotaal overlopende passiva 14.207 14.306

Kortlopende schulden en overlopende passiva 71.929 72.205

2.4.1 Contractprojecten 31-12-2016 31-12-2015

OCW 10.141 9.209
Europese Unie 3.571 6.642
NWO 17.168 12.102
Overige 10.776 12.019
Onderhanden contractprojecten 41.656 39.972
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Voorts zijn in de overlopende passiva de verplichtingen van de werkgever KNAW aan 
het personeel opgenomen (2.4.6.2); dit betreft vakantiegeld ultimo 2016 € 2.188.000 
(ultimo 2015: € 2.105.000) en verlofuren et cetera ultimo 2016 € 2.927.000 (ultimo 
2015: € 2.895.000).
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7.6 Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen 

Onder de ‘niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen’ zijn de 
bestaande verplichtingen opgenomen waaraan de KNAW voor een aantal toekom-
stige jaren is verbonden, waarvan de tegenprestatie eveneens in die toekomstige 
jaren zal plaatsvinden. Het betreft veelal langlopende overeenkomsten.

Huurcontracten
Voor een aantal instituten van de KNAW zijn huurcontracten afgesloten voor de 
bedrijfspanden en andere verblijven; het betreft de volgende instituten met bijbe-
horende huurbedragen:

Leasecontracten
Voor met name printers, kopieermachines en personal computers zijn leasecontrac-
ten afgesloten.

Categorie 2016 < 1 jaar
waarvan        
1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Huur 2.175 2.275 7.276 11.151 20.702
Lease 713 679 423 0 1.102
Overig 1.408 1.298 1.071 313 2.682
Totaal 4.296 4.252 8.770 11.464 24.486

2017 2016

Nederlands Herseninstituut te Amsterdam 315 315
DANS te Den Haag 175 103
NIAS te Wassenaar 0 43
Rathenau Instituut te Den Haag 300 299
Huygens ING te Den Haag 0 107
Meertens Instituut te Amsterdam (Rijksvastgoedbedrijf) 0 299
Humanities Cluster (NIAS, Huygens en Meertens) te Amsterdam (UvA) 632 0
Bureau KNAW te Amsterdam (Rijksvastgoedbedrijf) 528 459
NIOD te Amsterdam (Rijksvastgoedbedrijf) 325 387

Totaal 2.275 2.012
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7.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

3.2 Overige bijdragen en subsidies
De bijdrage van NWO (3.2.1) komt uit op € 1.064.000, € 1.188.000 lager dan in 2015. 
Deze afname is volledig toe te schrijven aan een lagere ontvangen subsidie vanuit de 
regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO). De regeling voorziet in een subsidie 
van 9% over het totaal aan uit Europese middelen ontvangen subsidie met contrac-
ten die zijn afgesloten in het kader van Horizon 2020.

De post overig (3.2.3) bestaat uit een vrijval van vooruitontvangen subsidies 
voortvloeiend uit de samenwerking van het Hubrecht Instituut met het UMC Utrecht 
(€ 4.839.000). 

2016
Begroting 

2016 2015
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 88.965 87.194 88.498
3.1.2 Overige subsidies OCW 0 16 0

Rijksbijdragen 88.965 87.210 88.498

3.2 Overige bijdragen en subsidies
3.2.1 NWO 1.064 963 2.252
3.2.2 Overige ministeries 0 0 8
3.2.3 Overig 5.844 9.548 5.939

Overige bijdragen en subsidies 6.908 10.511 8.199

3.3 Baten werk in opdracht van derden
3.3.1 Derden en eigen bijdragen 36.751 39.969 39.793

Baten werk in opdracht van derden 36.751 39.969 39.793

3.4 Overige baten
3.4.1 Verhuur 1.406 123 470
3.4.2 Detachering personeel 916 382 1.321
3.4.3 Overige 7.731 11.076 7.933

Overige baten 10.053 11.581 9.724

3.5 Baten bestemmingsfondsen
3.5.1 Beleggingsopbrengsten 432 370 368
3.5.2 Legaten en giften -5 0 130
3.5.3 Koersresultaten 1.617 520 -38

Baten bestemmingsfondsen 2.044 890 460

Totaal baten 144.721 150.161 146.674
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3.3 Baten werk in opdracht van derden
De post baten werk in opdracht van derden betreft de jaarbijdrage uit de toege-
kende projectgelden, die in de exploitatierekening worden verantwoord in het jaar 
waarin de daarmee samenhangende kosten worden verwerkt.

De gerealiseerde baten bij de contractprojecten zijn € 3.218.000 lager dan begroot. 
De grootste afwijking betreft de verzelfstandiging van het ICIN per 1 januari 2016.

3.4 Overige baten
De in 2016 gerealiseerde post overige baten bestaat onder meer uit de partnerbij-
dragen voor de exploitatie van het Spinoza Centre for Neuroimaging (€ 890.000); 
opbrengsten van scanuren Spinoza Centre (€ 1.032.000); opbrengsten voorgaande 
boekjaren (€ 890.000); opbrengsten onderzoek (€ 527.000); overige opbrengsten 
materialen (€ 1.510.000); opbrengsten cultures/determinaties (€ 656.000) en 
overige projectopbrengsten (€ 365.000).

3.5 Baten bestemmingsfondsen
De beleggingsopbrengsten van € 432.000 betreffen dividend en couponrente.

4.1 Personele lasten
In de personele lasten is een bedrag ad € 2.779.000 opgenomen inzake mutaties 
voorzieningen personeel. Dit betreft dotaties en de vrijval in de voorzieningen voor 
wachtgeld, reorganisaties en WAO/WIA-Eigenrisicodragerschap.

4.1.2.3 Pensioenpremies
De pensioenpremielasten komen uit op € 7.419.000, € 391.000 lager dan 2015 
(€ 7.810.000).
 
De personeelsbezetting ultimo boekjaar 2016 was 1.077 fte (ultimo 2015: 1.093 fte).

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 

2016
Begroting 

2016 2015
4.1 Personele lasten
4.1.2 Lonen en salarissen
4.1.2.1 Brutolonen en salarissen 62.731 65.894 60.981
4.1.2.2 Sociale lasten 7.151 5.804 6.463
4.1.2.3 Pensioenpremies 7.419 6.718 7.810
4.1.2 Subtotaal lonen en salarissen 77.301 78.416 75.254

4.1.3 Overige personele lasten
4.1.3.1 Personeel niet in loondienst 5.197 4.119 5.472
4.1.3.2 Overige 3.077 7.088 3.157
4.1.3 Subtotaal overige personele lasten 8.274 11.207 8.629

Personele lasten 85.575 89.623 83.883
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facturatiebasis wordt betaald. De overschrijding van deze post in 2016 met 
€ 1.081.000 is met name gerelateerd aan de inzet van tijdelijke krachten op vaste 
posities.

4.2 Afschrijvingen
In de toelichting op de balans in hoofdstuk 5.5 is onder materiële vaste activa een 
specificatie opgenomen waarin ook de afschrijvingslasten voor de verschillende gro-
epen zijn gespecificeerd.

De lagere afschrijvingslasten in 2016 ten opzichte van 2015 van € 2.739.000 houden 
vooral verband met de afwaardering van het NIOO-pand in Heteren in 2015. In 
de afschrijvingen is ook een boekverlies (€ 364.000) opgenomen in verband met 
desinvesteringen.

4.3 Huisvestingslasten
Met een realisatie van € 11.695.000 zijn de huisvestingslasten hoger (€ 870.000) 
dan begroot € 10.825.000. De reden ligt vooral in hogere onderhoudskosten aan de 
panden. 

4.4 Overige materiële lasten
De in 2016 gerealiseerde administratie- en beheerskosten (4.4.1) van € 4.590.000 
bestaan onder meer uit abonnementen en contributies (€ 720.000), overige beheers-
kosten (€ 489.000), netwerk- en internetkosten (€ 508.000), publicatiekosten 

2016
Begroting 

2016 2015
4.2 Afschrijvingen
4.2.1 Afschrijvingen gebouwen 4.397 4.206 6.323
4.2.2 Afschrijvingen overige 8.147 8.217 8.960

Afschrijvingen 12.544 12.424 15.283

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 2.622 2.500 2.512
4.3.2 Verzekering 171 123 117
4.3.3 Onderhoud 3.437 2.448 2.241
4.3.4 Energie en water 2.241 2.560 1.685
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.336 1.357 1.310
4.3.6 Heffingen en belastingen 548 681 519
4.3.7 Overige huisvestingslasten 1.340 1.154 1.239

Huisvestingslasten 11.695 10.825 9.623

4.4 Overige materiële lasten
4.4.1 Administratie- en beheerskosten 4.590 5.761 4.543
4.4.2 Inventaris en apparatuur 3.695 3.688 3.152
4.4.3 Congressen en subsidies 319 508 459
4.4.4 Overige lasten 10.989 16.784 14.395

Overige materiële lasten 19.593 26.741 22.549
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(€ 456.000), digitaliseringskosten (€ 278.000), telefoonkosten (€ 307.000), 
kopieerkosten (€ 255.000), expeditie- en transportkosten (€ 193.000), porti- en 
frankeerkosten (€ 158.000), aankoop collecties (€ 133.000), kosten website 
(€ 237.000) en kantoorartikelen (€ 132.000).

De in 2016 gerealiseerde overige lasten (4.4.4) van € 10.989.000 bestaan onder 
meer uit hulpmaterialen gebruiksgoederen (€ 4.011.000), overheadkosten 
(€ 3.164.000), laboratoriumartikelen (€ 1.448.000), DNA-analyse/sequencekosten 
(€ 1.131.000) en reis- en verblijfkosten (€ 793.000).

Accountantskosten
Daarnaast zijn in de overige lasten accountantskosten begrepen die betrekking 
hebben op werkzaamheden die bij de KNAW en de betrokken organisatieonderde-
len zijn uitgevoerd door de externe onafhankelijke accountant van de instelling, 
zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet toezicht accountantsorganisaties. De 
controle op de jaarrekening 2016 en 2015 is verricht door accountantskantoor EY. 
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 accountant en de accountantsorganisatie reeds 
gedurende dat boekjaar zijn verricht. De andere controleopdrachten hebben vooral 
betrekking op de controle van projecten ten behoeve van subsidiegevers. De andere 
niet-controlediensten hebben betrekking op adviezen op het gebied van projecten.

4.5.2 Subsidies
De subsidies betreffen doorgestorte bedragen vanuit veelal extern gefinancierde 
projecten; het verstrekken van subsidies is afhankelijk van beoordelingen van 
aanvragen en van bijbehorende afrekeningen. De kosten in 2016 zijn lager 
uitgevallen ten opzichte van de begroting doordat er voor het programma 
Wetenschapsknooppunten minder besteed is (€ 470.000).

2016
Begroting 

2016 2015
4.5 Toekenningen aan derden
4.5.1 Vergoedingen 1.218 1.207 1.157
4.5.2 Subsidies 3.747 4.236 7.373
4.5.3 Bijdragen onderzoeken 1.922 5.320 3.984
4.5.4 Toekenningen aan gelieerde insituten 1.414 1.383 1.408
4.5.5 Lidmaatschappen 688 801 770

Toekenningen aan derden 8.989 12.946 14.692

Accountantskosten
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Onderzoek jaarrekening 195 170 -      -      -      -      -      -      195 170
Andere controleopdrachten 40 127 -      -      37 12 5 2 82 141
Fiscale adviezen -      -      11 2 0 -      -      -      11 2
Andere niet-controlediensten -      -      65 -      12 6 -      -      77 6

Totaal 235 297 76 2 50 18 5 2 366 319

 EY Accountants Blömer  Overig Totaal EY overig 
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4.5.3 Bijdragen onderzoeken
In de gerealiseerde bijdragen onderzoeken is een bedrag van € 767.000 opge-
nomen voor het Programma Akademie Hoogleraren. Daarnaast zijn er bijdragen 
geweest voor de Externe Programma’s China Desk (€ 458.000) en Indonesië Desk 
(€ 649.000). In de begroting 2016 was opgenomen een bedrag van € 3.167.000 voor 
het programma Strategische Wetenschappelijke Allianties (PSA). Dit programma is 
vertraagd in 2016.

4.5.4 Toekenningen aan gelieerde instituten
Het gerealiseerde bedrag in 2016 van € 1.414.000 betreft de lumpsumoverheveling 
aan de Fryske Akademy.

WNT verantwoording 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 
het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de KNAW is 
€ 179.000.

Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen * € 1 Mr. M. Zaanen Dr. K.H. Chang Prof. dr. Th.W. Mulder
Functie(s) Algemeen directeur Algemeen directeur Directeur Instituten 1)
Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 - 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 - 1,0
Gewezen topfunctionaris nee nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking echte echte echte
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Individueel WNT-maximum 179.000 n.v.t. 179.000

Bezoldiging
Beloning 160.713 0 159.497
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 15.395 0 15.322
Subtotaal 176.109 0 174.819

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0

Totaal bezoldiging 176.109 0 174.819

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/2 - 31/12 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0

Bezoldiging 2015
Beloning 130.700 102.466 148.104
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 14.629 0 16.029
Totaal bezoldiging 2015 145.329 102.466 164.133

Individueel WNT-maximum 2015 162.882 88.268 178.000

Motivering van overschrijding: zie 2)

2) Reeds bestaande dienstbetrekking. Dienstverband is per 30-6-2015 beëindigd; overgangsregeling was van toepassing.
1) Deze functie is vervallen m.i.v. 1 januari 2017. Prof. dr. Th.W. Mulder is m.i.v. dezelfde datum directeur NIAS. 

Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen * € 1 Mr. M. Zaanen Dr. K.H. Chang Prof. dr. Th.W. Mulder
Functie(s) Algemeen directeur Algemeen directeur Directeur Instituten 1)
Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 - 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 - 1,0
Gewezen topfunctionaris nee nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking echte echte echte
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Individueel WNT-maximum 179.000 n.v.t. 179.000

Bezoldiging
Beloning 160.713 0 159.497
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 15.395 0 15.322
Subtotaal 176.109 0 174.819

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0

Totaal bezoldiging 176.109 0 174.819

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/2 - 31/12 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0

Bezoldiging 2015
Beloning 130.700 102.466 148.104
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 14.629 0 16.029
Totaal bezoldiging 2015 145.329 102.466 164.133

Individueel WNT-maximum 2015 162.882 88.268 178.000

Motivering van overschrijding: zie 2)

2) Reeds bestaande dienstbetrekking. Dienstverband is per 30-6-2015 beëindigd; overgangsregeling was van toepassing.
1) Deze functie is vervallen m.i.v. 1 januari 2017. Prof. dr. Th.W. Mulder is m.i.v. dezelfde datum directeur NIAS. 
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In 2016 hebben tien bestuursleden vacatiegelden ontvangen voor een totaal van 
€ 20.000 (2015: € 26.000). Er is een bedrag van € 236.000 (2015: € 210.000) 
betaald aan de universiteiten waar zij werkzaam zijn. Voor deze universiteiten is dit 
een onverplichte, vrij-besteedbare subsidie die geen beloningscomponent bevat.

Vacatiegelden
bedragen x € 1.000 2016 2015

Prof. dr. J.C. Clevers 2
Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck 5 3
Prof. dr. P.A. Dykstra 2 4
Prof. dr. B.L. Feringa 3 3
Prof. dr. J.W. Gunning 2 4
Prof. dr. ir. A. van den Berg 2 3
Prof. dr. C.L. Mummery 1
Prof. dr. P. Scheltens 3 2
Prof. dr. E.J. van Wolde 2 4
Prof. dr. ir. W. van Saarloos 1
Prof. dr. mr. M.S. Groenhuijsen 1
Prof. dr. M.R. Prak 1

Totaal 20 26

* Prof. dr. P.A. Dykstra, prof. dr. J.W. Gunning, prof. dr. ir. A. van den Berg en prof. dr. E.J. van Wolde zijn afgetreden in 2016.

* Prof. dr. Clevers en prof. dr. Mummery zijn afgetreden in 2015. 
* Prof. dr. Van Dijck en prof. dr. Scheltens zijn aangetreden in 2015. 

* Prof. dr. ir. W. van Saarloos, prof dr. mr. M.S. Groenhuisen en prof. dr. M.R. Prak zijn aangetreden in 2016.
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Er zijn in 2016 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 openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden.

2016
Begroting 

2016 2015
4.6 Lasten bestemmingsfondsen
4.6.1 Beheer- en bankkosten 127 110 108
4.6.2 Begeleidingskosten KNAW 111 111 111
4.6.3 Uitkeringen doelstellingen fondsen 487 684 1.592

Lasten bestemmingsfondsen 725 905 1.811

2016
Begroting 

2016 2015
5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 24 82 145
5.2 Rentelasten en overige -883 -461 -633

Financiële baten en lasten -859 -379 -488

Bezoldiging niet-topfunctionarissen
bedragen * € 1 Instituutsdirecteur Onderzoeker
Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,5

Bezoldiging 2016
Beloning 182.510 115.635
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 15.774 7.849
Totaal bezoldiging 2016 198.284 123.484

Individueel WNT-maximum bezoldiging 179.000 89.500
Motivering van overschrijding: zie 1) 2)

Gegevens 2015
Functies in 2015 Instituutsdirecteur Onderzoeker
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 0,5

Bezoldiging 2015
Beloning 164.082 80.499
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 16.407 8.168
Totaal bezoldiging 2015 180.490 88.668

Individueel WNT-maximum bezoldiging 178.000 89.000

1) Reeds bestaande dienstbetrekking. Deze medewerker ontvangt een arbeidsmarkttoelage. Daarnaast heeft in 2016 een 
nabetaling over 2015 plaatsgevonden van € 6.999 in verband met een compensatieregeling voor een lagere pensioengrondslag.

2) Reeds bestaande dienstbetrekking. Deze medewerker ontvangt een arbeidsmarkttoelage en een pensionvergoeding. 
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7.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum te melden.
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Bijlage	1:	Specificatie	bestemmingsfondsen

Het beleggingsresultaat is het saldo van de volgende kosten en opbrengsten: bankkosten, 
beheerskosten van de vermogensbeheerder, koersresultaat op de effectenportefeuille, rente, 
couponrente en dividend.

In 2017 zal de nalatenschap van de heer W. Thorbecke (Fonds Staatsman Thorbecke) afgewik-
keld worden.

Legaten/
Stand per vermogens- Stand per

Financieel 01-01-2016 Resultaat overdracht 31-12-2016

KNAW Fonds Gedragsonderzoek:
- Sara van Dam z.l. Fonds 674 42 0 716
- Van der Gaag Fonds 825 46 0 871
KNAW Fonds Medische Wetenschappen:
- Ter Meulen Fonds 6.527 253 0 6.780
- Van Leersum Fonds 1.034 40 0 1.074
- Van Walree Fonds 1.326 36 0 1.362
KNAW Fonds Ecologie:
- Schure-Beijerinck-Popping Fonds 2.681 86 0 2.767
KNAW Fonds Geesteswetenschappen:
- Fonds Geesteswetenschappen 342 17 0 359
- Maartje Draak Fonds Keltische Talen en Cultuur 236 10 0 246

Overige Fondsen:
Arend Heyting Stichting 150 7 0 157
De la Court Fonds 193 8 0 201
Dr. J.L. Dobberke Stichting 1.518 48 0 1.566
Evert Willem Beth Stichting 994 39 0 1.033
Fonds Geschiedenis KNAW 456 6 0 462
Fonds Staatsman Thorbecke 4.590 277 -5 4.862
Lorentz Fonds 35 -1 0 34
Stichting Bakhuis Roozeboom Fonds 35 -5 0 30
Stichting Erasmi Opera Omnia 181 -11 0 170
Stichting Gilles Holst Fonds 62 1 0 63
Stichting J. Gonda Fonds 5.225 239 0 5.464
Stichting M.W. Beijerinck Virologie Fonds 2.049 113 0 2.162
Stichting Van 't Hoff Fonds 247 9 0 256
Van den Houten Fonds 2.110 64 0 2.174

Totaal 31.490 1.324 -5 32.809
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Het volgende overzicht geeft kort de doelstellingen weer van de verschillende 
fondsen:

De KNAW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Organisaties en particu-
lieren kunnen bij schenkingen en nalatenschappen aan de wetenschap via de KNAW 
profiteren van fiscale voordelen.

Doelstellingen
Bevorderen van onderzoek en overige activiteiten gekoppeld aan bepaalde 
wetenschapsgebieden

KNAW Fonds Gedragsonderzoek:
- Sara van Dam z.l. Fonds Ontwikkeling van kinderen die opgroeien in Nederland of Israël
- Van der Gaag Fonds Biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag
KNAW Fonds Medische Wetenschappen:
- Ter Meulen Fonds Kindergeneeskunde
- Van Leersum Fonds Neuro(bio)logie; radiologie, farmacie (inclusief onderzoek medicinale planten)
- Van Walree Fonds Medisch onderzoek
KNAW Fonds Ecologie:
- Schure-Beijerinck-Popping Fonds Ecologie
KNAW Fonds Geesteswetenschappen:
- Fonds Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen
- Maartje Draak Fonds Keltische Talen en Cultuur Keltische talen en cultuur

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; metaalkunde; 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
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Bijlage 2: Overzichten contractprojecten per instituut

Voor de specificatie van projecten met specifieke OCW-subsidies, zie bijlage 3.
Voor de specificatie van projecten met subsidies van de Europese Unie, zie bijlage 4.
Voor de specificatie van projecten met subsidies van NWO, zie bijlage 5.
Voor de specificatie van overige projecten, zie bijlage 6.

Op de volgende pagina is het saldo contractprojecten onderverdeeld naar de op de balans opgenomen 
bedragen aan de activa- en de passivazijde. Het saldo contractprojecten ultimo 2016 van € - 33.620.000 
(ultimo 2015: € - 27.761.000) is opgebouwd uit € 8.036.000 aan de activazijde (ultimo 2015: 
€ 12.210.000) en € 41.656.000 aan de passivazijde (ultimo 2015: € 39.972.000) van de balans.

Saldo contractprojecten   31-12-2015
OCW EU NWO Overige Totaal Totaal

Instituten GSW
DANS 0,0 248,7 -123,7 28,6 153,5 -583,0
Huygens ING 0,0 -61,2 -5.847,2 -70,1 -5.978,6 -2.410,5
IISG 0,0 -201,8 108,1 -312,1 -405,8 -777,7
KITLV 0,0 0,0 -482,0 -225,2 -707,3 -596,1
Meertens Instituut 0,0 -10,6 -497,2 48,8 -458,9 -795,3
NIAS 0,0 -10,6 0,0 0,0 -10,6 68,4
NIDI 0,0 -338,6 -641,0 9,3 -970,2 -652,0
NIOD 18,4 -109,5 -80,2 -243,7 -415,0 -1.165,3
Subtotaal Instituten GSW 18,4 -483,6 -7.563,2 -764,4 -8.792,8 -6.911,5

Instituten LW
Westerdijk Instituut 0,0 -208,3 -185,7 -425,5 -819,5 -1.020,3
Hubrecht Instituut 0,0 -162,6 -2.268,1 -3.272,7 -5.703,4 -4.805,6
ICIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.748,8
Nederlands Herseninstituut 0,0 -577,9 -3.322,9 -227,8 -4.128,6 -4.367,3
NIOO 0,0 -545,8 -1.765,0 -2.243,5 -4.554,3 -1.580,2
Spinoza Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.953,7
Subtotaal Instituten LW 0,0 -1.494,7 -7.541,6 -6.169,5 -15.205,8 -11.568,4

Instituten Algemeen
EHG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
Rathenau Instituut 0,0 56,0 14,2 112,6 182,8 -107,9
Subtotaal Instituten Algemeen 0,0 56,0 14,2 112,6 182,8 -74,3

KNAW-centraal -9.774,7 -29,9 0,0 0,0 -9.804,7 -9.207,1

Totaal -9.756,4 -1.952,2 -15.090,6 -6.821,3 -33.620,4 -27.761,3

          31-12-2016
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Activa contractprojecten   31-12-2015
OCW EU NWO Overige Totaal Totaal

Instituten GSW
DANS 0,0 260,3 0,0 45,7 306,1 178,2
Huygens ING 0,0 42,4 6,4 272,9 321,7 139,8
IISG 0,0 41,8 310,5 341,4 693,7 312,7
KITLV 0,0 0,0 0,0 44,8 44,8 102,4
Meertens Instituut 0,0 0,0 223,6 72,6 296,2 175,6
NIAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4
NIDI 0,0 127,3 2,8 15,2 145,4 299,3
NIOD 18,4 88,1 0,0 146,1 252,6 499,4
Subtotaal Instituten GSW 18,4 560,0 543,4 938,7 2.060,5 1.775,9

Instituten LW
Westerdijk Instituut 0,0 25,5 37,7 90,1 153,4 495,5
Hubrecht Instituut 0,0 613,9 960,2 1.296,4 2.870,5 2.969,9
ICIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,5
Nederlands Herseninstituut 0,0 237,0 407,5 486,8 1.131,2 1.391,9
NIOO 0,0 125,3 114,4 1.030,4 1.270,1 2.724,5
Spinoza Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.953,7
Subtotaal Instituten LW 0,0 1.001,7 1.519,8 2.903,7 5.425,3 10.375,0

Instituten Algemeen
EHG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0
Rathenau Instituut 0,0 57,3 14,2 112,6 184,1 18,6
Subtotaal Instituten Algemeen 0,0 57,3 14,2 112,6 184,1 57,6

KNAW-centraal 366,0 0,0 0,0 0,0 366,0 1,9

Totaal 384,3 1.619,0 2.077,4 3.955,1 8.035,9 12.210,4

          31-12-2016
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Passiva contractprojecten   31-12-2015
OCW EU NWO Overige Totaal Totaal

Instituten GSW
DANS 0,0 -11,7 -123,7 -17,2 -152,5 -761,2
Huygens ING 0,0 -103,7 -5.853,6 -343,0 -6.300,3 -2.550,3
IISG 0,0 -243,6 -202,4 -653,5 -1.099,5 -1.090,4
KITLV 0,0 0,0 -482,0 -270,0 -752,1 -698,6
Meertens Instituut 0,0 -10,6 -720,8 -23,7 -755,1 -970,9
NIAS 0,0 -10,6 0,0 0,0 -10,6 0,0
NIDI 0,0 -465,9 -643,8 -5,9 -1.115,7 -951,3
NIOD 0,0 -197,6 -80,2 -389,8 -667,6 -1.664,7
Subtotaal Instituten GSW 0,0 -1.043,7 -8.106,6 -1.703,1 -10.853,3 -8.687,4

Instituten LW
Westerdijk Instituut 0,0 -233,8 -223,4 -515,6 -972,8 -1.515,8
Hubrecht Instituut 0,0 -776,5 -3.228,3 -4.569,1 -8.573,9 -7.775,4
ICIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.588,3
Nederlands Herseninstituut 0,0 -814,9 -3.730,3 -714,6 -5.259,8 -5.759,2
NIOO 0,0 -671,1 -1.879,4 -3.273,9 -5.824,5 -4.304,7
Spinoza Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subtotaal Instituten LW 0,0 -2.496,4 -9.061,4 -9.073,3 -20.631,1 -21.943,3

Instituten Algemeen
EHG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4
Rathenau Instituut 0,0 -1,3 0,0 0,0 -1,3 -126,5
Subtotaal Instituten Algemeen 0,0 -1,3 0,0 0,0 -1,3 -131,9

KNAW-centraal -10.140,7 -29,9 0,0 0,0 -10.170,6 -9.209,0

Totaal -10.140,7 -3.571,3 -17.168,0 -10.776,4 -41.656,3 -39.971,7

          31-12-2016
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Bijlage	3:	Specificatie	projecten	met	specifieke	OCW-subsidies
Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 

projecten 
31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

NIOD
Srebrenica Archieven 1-1-2016 1-4-2017 0,0 400,0 418,4 18,4

KNAW- centraal
Indonesië 2005 2017 -1.633,0 1.500,0 756,0 -2.377,0
China Desk 16-10-2003 2017 -1.424,0 520,0 554,0 -1.390,0
CAS 16-12-2005 2015 0,0 0,0
PSA 29-9-2015 2017 -6.152,0 142,0 -6.009,0

-9.209,0 2.020,0 1.453,0 -9.776,0

Totaal projecten met specifieke OCW-subsidies -9.209,0 2.420,0 1.871,4 -9.757,6
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Bijlage	4:	Specificatie	projecten	met	subsidies	van	de	Europese	Unie

Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

DANS
APARSEN 1-1-2011 31-12-2014 -14,7 0,0 14,7 0,0
ARIADNE 1-2-2013 -54,8 6,2 105,0 44,0
CESSDA SAW 1-8-2015 -89,4 3,4 124,5 31,8
E-Cloud 2 1-2-2013 17,4 1,0 5,2 21,5
EGI DARIAH CC 1-3-2015 -5,9 0,0 12,4 6,5
Ehri 2 1-5-2015 113,2 183,4 143,7 73,4
EUDAT 2020 1-3-2015 -147,7 0,0 160,0 12,3
HaS DARIAH 1-9-2015 -133,0 0,0 162,3 29,4
IMPACT-EV 1-1-2014 11,6 0,0 17,1 28,7
Open Aire 2020 1-1-2015 18,3 50,1 44,5 12,7
Parthenos 1-5-2015 -300,6 0,0 289,0 -11,7

-585,6 244,1 1.078,4 248,7

Huygens ING
EU/ GA 317436-DiXiT 1-9-2013 31-8-2017 -90,6 115,8 102,7 -103,7
EU/ HERA- Travelling TexTs 1-9-2013 15,8 1,0 27,6 42,4

-74,8 116,8 130,3 -61,2
IISG
Industrialization NW EU China 1-5-2015 -250,0 0,0 291,8 41,8
LONGPOP 1-10-2015 0,0 290,7 47,2 -243,6

-250,0 290,7 339,0 -201,8
Meertens Instituut
AThEME (1e/2e jaar) 1-5-2014 4,8 46,8 31,4 -10,6

4,8 46,8 31,4 -10,6
NIAS
350-EURIAS Fellowships 2015-19 1-9-2015 39,4 294,7 244,7 -10,6

39,4 294,7 244,7 -10,6
NIDI
CONOPP 1-6-2013 -271,7 526,9 375,4 -423,1
FaMiLife 1-2-2011 8,4 26,2 145,0 127,2
FLAGSHIP 1-1-2013 19,8 19,7 0,0 0,1
SERISS 1-7-2015 -93,1 0,0 50,3 -42,8

-336,5 572,8 570,7 -338,6
NIOD
eCloud 1-1-2013 -47,1 0,6 0,0 -47,7
EHRI 1-10-2010 0,0 0,0 0,0 0,0
EHRI Partners 1-10-2010 0,0 0,0 0,0 0,0
EHRI-2 Partnerproject 1-5-2015 -445,5 121,9 655,6 88,1
EHRI-II 1-5-2015 -589,3 -121,9 351,3 -116,0
Escalating into Holocaust 1-12-2015 31-12-2016 0,0 3,0 0,5 -2,5
Narrated injustice 1-1-2014 45,3 69,6 10,5 -13,8
Parthenos-NIOD 1-5-2015 41,1 146,3 87,6 -17,6

-995,6 219,4 1.105,6 -109,5
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016
Westerdijk Instituut
EU/ CORBEL - 654248 1-9-2015 31-8-2019 -25,1 0,0 16,2 -8,9
EU/ GoMyTri - 645701 1-1-2015 31-12-2018 -10,7 0,0 2,4 -8,3
EU/ MIRRI-312251 1-11-2012 31-1-2017 38,7 74,5 35,7 -0,1
EU/BIO-720918-FALCON 1-1-2017 31-12-2020 0,0 0,0 0,0 0,0
EU/KBBE-2013-612712 Q-collect 1-10-2013 30-9-2015 10,6 10,6 0,0 0,0
EU/KBBE-2013-613868 OPTIBIOCAT 1-12-2013 1-12-2017 -16,1 101,8 136,8 18,9
EU/MC-OPATHY 642095 1-9-2015 31-8-2019 -255,6 0,0 82,4 -173,1
EU/PITN-GA-2010-264717 1-2-2011 0,9 0,0 5,7 6,6
EU/PITN-GA-2013-607044 SUBICAT 1-10-2013 30-9-2017 -64,3 61,7 82,6 -43,4

-321,5 248,6 361,7 -208,3
Hubrecht Instituut
EU / IMI / 115582 EBiSC 1-1-2014 31-12-2016 -8,9 21,9 32,4 1,5
EU/ GeneNoiseControl - 294325 1-3-2012 1-4-2017 646,8 933,7 505,5 218,7
EU/ HSCOrigin - 309361 1-3-2013 28-2-2018 -115,4 357,9 349,6 -123,6
EU/ InCeM - 642866 1-1-2015 31-12-2018 -112,1 0,0 76,1 -35,9
EU/ MICARUS - 615708 1-4-2014 31-3-2019 116,2 416,6 304,5 4,2
EU/209700-4C 1-9-2008 0,0 0,0 0,0 0,0
EU/214539-BioScent. 1-1-2009 0,0 4,0 0,0 -4,0
EU/601876 SUPPRESSTEM 1-6-2013 31-1-2017 -431,8 144,0 626,1 50,3
EU/Adhoc-652796 EuroStemCell 1-1-2015 31-3-2018 0,0 15,2 15,2 0,0
EU/ERC-648804 Cancer Recurren 1-9-2015 31-8-2020 -373,4 0,0 267,5 -105,9
EU/ERC-670133 Organoid 1-11-2015 31-10-2020 -586,9 165,0 923,6 171,8
EU/ERC-677936 RNAREG 1-4-2016 31-3-2021 0,0 412,5 179,8 -232,7
EU/ERC-678423 EpiID 1-4-2016 31-3-2021 0,0 412,5 227,1 -185,4
EU/HEALTH-2010-242048. 1-7-2010 1-1-2016 43,0 45,3 0,0 -2,3
EU/MODHEP-2010-259743 1-1-2011 31-1-2017 -18,6 179,6 198,3 0,0
EU/MSCA-IF-2014-658933-HGSOC 1-8-2015 31-7-2017 -82,7 0,0 89,3 6,6
EU/MSCA-IF-2015-708310-BRCANCE 4-1-2016 3-7-2018 0,0 134,9 70,2 -64,8
EU/PHC-668294-INTENS 1-1-2016 31-12-2020 0,0 227,0 205,1 -21,9
EU/PITN-GA-603568-GROWSPERM 1-5-2014 30-4-2018 -32,0 51,2 113,9 30,7
EU/PITN-GA-607722-PloidyNet 1-10-2015 31-8-2017 18,1 0,0 112,1 130,1

-937,6 3.521,4 4.296,3 -162,6
Nederlands Herseninstituut
ERC StG Coordinated Doppamine 1-5-2015 1-5-2020 -71,0 23,8 310,3 215,6
ERC-PoC/Insomnia BEAT IT 7-9-2016 30-6-2018 0,0 0,0 0,0 0,0
EU ERC AdG Insomnia 1-11-2015 1-11-2020 -373,4 0,0 172,1 -201,3
EU ITN-SwitchBoard 1-12-2015 1-12-2018 -287,1 20,2 90,0 -217,3
EU-BrainScales/Roelfsema 1-11-2011 31-12-2014 2,2 2,2 0,0 0,0
EU-ERC Adv. Cortic/Roelfsema 1-5-2014 1-5-2019 76,6 731,3 660,3 5,6
EU-ERC Encoding in AXONS 1-7-2015 28-8-2016 71,1 299,2 228,1 0,0
EU-ERC VicariousBrain/Keysers 1-12-2012 31-12-2017 26,9 504,2 293,9 -183,4
EU-HBP SGA1 SP03 FETFlagship 1-4-2016 1-4-2018 0,0 79,1 53,3 -25,8
EU-HBP SGA1 SP2&3 FETFlagship 1-4-2016 1-4-2018 0,0 106,1 87,1 -19,0
EU-HBP2014/Roelfsema 1-7-2014 1-3-2017 15,5 4,8 4,8 15,5
EU-MC-ABC/Roelfsema 1-6-2012 5-3-2017 -20,2 0,0 11,9 -8,3
EU-MSCA-IF/Predaction 1-2-2016 1-2-2018 0,0 107,6 64,8 -42,9
NeuroTime-Arietti/Kamermans 1-10-2014 5-2-2017 -3,2 26,1 26,7 -2,6
NeuroTime-Blancas/Kalsbeek 1-10-2013 1-10-2016 -9,1 0,0 2,6 -6,5
NeuroTime-Cazarez Marques/DK 1-10-2014 30-9-2017 0,0 8,6 0,3 -8,3
NeuroTime-Colombo/EvS 15-1-2014 30-6-2017 -18,6 0,0 2,3 -16,3
NeuroTime-Itzhacki/EvS 1-10-2013 1-10-2016 -9,4 0,0 0,2 -9,1
NeuroTime-Jha/Kalsbeek 1-10-2012 30-4-2016 -0,8 0,0 0,1 -0,7
NeuroTime-Kavraal/de Zeeuw 1-10-2014 30-9-2017 0,0 6,8 0,1 -6,7
NeuroTime-Loyola/De Zeeuw 1-10-2013 1-10-2016 -48,2 7,4 36,8 -18,8
NeuroTime-Mukherjee 1-10-2013 1-2-2017 -44,1 10,4 49,8 -4,6
NeuroTime-Ozyildrim/CdZ 1-10-2012 1-12-2016 -49,0 13,4 44,7 -17,7
NeuroTime-Saad/Kalsbeek 1-10-2015 30-9-2018 -3,8 0,0 0,1 -3,7
NeuroTime-Sen/Kalsbeek 1-10-2013 1-10-2016 -7,1 0,0 0,0 -7,1
NeuroTime-Vargas 1-10-2015 30-9-2018 -4,7 0,0 0,2 -4,5
NeuroTime-vdMeijden/vSomeren 1-10-2012 30-4-2016 -20,6 2,6 12,9 -10,3
NeuroTime-Yi Qin/Levelt 1-10-2015 30-9-2018 0,0 0,0 0,3 0,3

-778,0 1.953,7 2.153,7 -577,9
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

NIOO
ECOFINDERS ME 1-4-2011 31-12-2015 -63,5 0,0 0,0 -63,5
ECOFINDERS TE 1-7-2011 31-3-2016 45,6 0,0 0,0 45,6
EU COST SCIENCE FA1405 AB 1-6-2015 1-6-2022 -36,7 114,2 89,7 -61,2
EU ERC E_Response MV 15-8-2013 31-12-2018 -527,2 0,0 480,4 -46,8
EU ERC SPECIALS WvdP 1-12-2012 30-6-2018 -157,2 419,1 337,8 -238,6
EU FSAC SUPPORT FA1405 AB 1-6-2015 1-6-2022 -5,2 17,1 14,6 -7,7
EU LIBERATION WvdP 1-10-2012 30-4-2017 -22,5 55,2 91,3 13,6
EU MSCA TRAIT Thomas Crowther 1-6-2015 1-7-2017 -74,3 0,0 94,0 19,7
EU Parafish JR 1-12-2014 31-12-2018 27,5 0,0 18,9 46,5
H2020 AQUACOSM LdSD 1-11-2016 31-12-2020 0,0 253,1 0,0 -253,1
H2020 Mantel 722518 LdSD 1-5-2016 31-12-2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Plant Fellows Zurich 1-7-2013 27,6 27,9 0,0 -0,3

-785,8 886,6 1.126,7 -545,8
EHG
EINS 15-12-2011 31-12-2015 -5,4 0,0 5,4 0,0
RECODE 1-1-2013 31-12-2015 39,0 39,0 0,0 0,0

33,6 39,0 5,4 0,0

Rathenau
EpiPredict 1-1-2016 0,0 3,1 1,8 -1,3
JRC-Ares training EBP 1-5-2016 0,0 0,5 7,4 6,9
PREF 1-4-2015 9,8 6,6 2,7 5,9
RIO Country Report 1-6-2016 0,0 9,1 17,8 8,8
RRI Tools 1-1-2016 0,0 0,3 6,3 6,0
Synenergene 1-9-2013 -113,3 7,7 150,7 29,7

-103,5 27,2 186,7 56,0
Externe Programma's
530 Sea-EU-Net 2 1-1-2013 1,9 11,7 8,8 -0,9
530-6ESFRI, KNAW, Chang. 1-1-2016 0,0 75,0 46,0 -29,0

1,9 86,7 54,9 -29,9

Totaal projecten met subsidies van de Europese Unie -5.089,2 8.548,5 11.685,5 -1.952,2
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Bijlage	5:	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 verantwoor-
dingen voor alle activiteiten dekt. Vooralsnog geldt het alleen voor de NWO-
projecten.

Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

DANS
CLARIAH-WP2 1-1-2016 0,0 180,6 56,9 -123,7
SYNVAR 1-3-2016 0,0 18,4 18,4 0,0

0,0 198,9 75,2 -123,7
Huygens ING
CLARIAH- ANANSI 1-10-2015 39,5 790,7 420,5 -330,7
CLARIAH- contributies 1-1-2015 -619,8 -355,6 45,8 -218,4
CLARIAH- coordinatie 1-1-2015 -643,8 -113,4 328,2 -202,2
CLARIAH- IISG 1-1-2015 -319,8 -733,2 -413,4 0,0
CLARIAH- Inst. Beeld & Geluid 1-1-2015 -319,8 -733,2 -413,4 0,0
CLARIAH- Meertens 1-1-2015 -332,2 -745,6 -413,4 0,0
Clariah totaal 1-1-2015 0,0 7.252,5 2.997,2 -4.255,3
Dynamics of Neo Latin 1-7-2009 1,0 49,7 48,7 0,0
Golden Agents 1-11-2016 31-12-2021 0,0 722,0 0,0 -722,0
H-PEP 1-10-2016 0,0 0,0 6,4 6,4
Marginal scholarship 1-1-2011 31-12-2017 55,7 89,3 33,6 0,0
NWO- Eastbound 1-6-2016 0,0 37,5 13,7 -23,8
NWO- Managing Crisis 1-3-2016 0,0 45,0 28,9 -16,1
NWO- The art of reasoning 1-6-2016 31-5-2021 0,0 129,6 44,5 -85,1
NWO/ CODL 236-30-007 1-7-2012 7,2 7,2 0,0 0,0
NWO/ KIEM 314-98-091 1-8-2014 -9,1 0,0 9,1 0,0
Poldermodel 18-4-2011 -11,9 67,6 79,5 0,0

-2.153,0 6.509,0 2.815,8 -5.847,2
IISG
Between Local Debts Main 1-8-2015 0,0 225,4 113,9 -111,5
Clariah Curing HSN 1-10-2016 31-12-2018 0,0 10,3 40,3 30,0
Clariah Structured Data Hub 1-1-2015 -92,9 40,5 366,8 233,3
Geo Tide 1-4-2016 0,0 0,6 15,3 14,7
GGR 1-7-2014 1-9-2017 27,4 75,1 52,4 4,6
Giants 27-5-2016 0,0 14,7 42,6 27,9
Laboratories of Capitalism 1-12-2016 0,0 0,0 0,0 0,0
Labour Camps Neth.Indies 1-7-2013 -6,0 67,9 23,2 -50,7
Labour Camps Soviet Gulag 1-1-2014 -33,9 69,4 63,8 -39,5
NWO CLIO-INFRA 1-6-2010 31-5-2016 7,4 96,6 89,2 0,0
NWO Slavernij 1-7-2013 -59,7 196,3 255,4 -0,7

-157,8 796,8 1.062,7 108,1
KITLV
330-1100 VENI Kloos 1-2-2016 31-12-2019 0,0 199,2 51,0 -148,2
Jarak 1-1-2010 31-12-2015 0,4 0,4 0,0 0,0
NWO Caribbean 1-9-2014 1-9-2019 -144,1 180,9 204,4 -120,6
NWO Leprosy 1-1-2012 0,0 0,0 0,0 0,0
Popular Music 1-7-2010 -26,7 9,3 35,9 0,0
VENI Berenschot 1-1-2013 10,9 25,0 14,1 0,0
Veni Hoogervorst 1-2-2016 1-5-2019 0,0 199,2 61,0 -138,2
VENI Schapper 20-2-2014 -61,8 73,2 60,0 -75,0

-221,3 687,2 426,5 -482,0
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

Meertens Instituut
Clariah 15-088 WP3 Linquistics 1-1-2015 31-12-2019 -280,6 0,0 498,7 218,1
Clariah de Gids 1-3-2014 30-9-2016 0,0 0,0 0,0 0,0
Clariah WP 2 15-024 1-1-2016 31-12-2018 0,0 0,0 0,0 0,0
Clariah WP5 Alkhoven 1-1-2015 0,0 74,7 75,1 0,4
CLARIN 15-003 Corp St Webappl 15-4-2015 30-6-2016 9,3 9,3 0,0 0,0
Clarin Dep Facility 15-002 1-5-2015 30-6-2016 10,0 10,0 0,0 0,0
Clarin Overige 15-006 1-1-2015 30-6-2016 31,2 31,2 0,0 0,0
Clarin TPC 15-001 1-5-2015 30-6-2016 0,6 0,6 0,0 0,0
Click 1-1-2016 30-6-2017 0,0 38,3 26,3 -11,9
FACT 1-1-2012 1,0 36,4 0,6 -34,8
HERA 1-9-2016 31-12-2019 0,0 103,6 31,5 -72,1
KIEM - Camerata Trajectina 1-5-2014 31-8-2016 3,1 3,1 0,0 0,0
KIEM - Transcriptie app 1-2-2015 -15,0 0,0 15,0 0,0
KIEM - Twidentity 1-5-2014 31-12-2016 -4,7 0,0 4,9 0,0
Knowledge and Culture 1-6-2013 31-3-2017 -62,9 0,0 63,9 0,6
Maps and Grammar 1-5-2013 1-8-2017 -201,5 120,4 171,7 -150,3
Nederlab 1-9-2012 31-12-2017 -81,2 824,6 456,2 -449,6
Taalportaal 1-11-2010 -225,8 3,5 227,3 -2,0
Time Capsule 1-1-2014 31-7-2017 18,0 25,0 11,6 4,5
Valorisatie Fact 1-5-2014 30-6-2016 40,5 41,1 0,0 0,0

-758,0 1.321,7 1.582,7 -497,2
NIDI
EUMARR 1-1-2013 0,0 0,0 0,0 0,0
GGP Nationale Roadmap 1-1-2013 -0,4 1,5 1,9 0,0
Life Course and Family Dynamic 1-6-2015 3,5 32,4 31,8 2,8
MobileWelfare 1-2-2015 -48,4 121,6 120,0 -50,0
NKPS 3e ronde 1-1-2010 -46,5 0,0 0,7 -45,8
ResSegr 1-9-2014 -49,6 133,0 69,9 -112,7
VICI Henkens 15-7-2014 -394,3 449,2 408,2 -435,3
Working after (early) retire 1-9-2012 0,2 0,2 0,0 0,0

-535,5 737,9 632,5 -641,0
NIOD
Contemporary antisemitism in g 1-3-2010 91,4 91,4 0,0 0,0
Four Centuries of Labour Camps 1-10-2013 -25,4 246,7 195,9 -76,2
Mapping Memory Landscapes 1-5-2014 -0,1 0,0 0,1 0,0
Open Access Journal Fascism 1-6-2011 0,1 4,1 0,0 -4,0
The Jazz Age, NWO/KITLV 1-7-2010 10,9 10,9 0,0 0,0

76,9 353,1 196,0 -80,2
Westerdijk Instituut
NWO/ ALW 833.13.005 1-3-2013 30-6-2016 -19,1 23,7 35,4 -7,4
NWO/ ZonMw 205200001-2 15-7-2012 14-7-2016 43,2 22,2 0,8 21,8
NWO/ALW 824.15.023 1-1-2016 30-4-2019 0,0 57,5 73,5 16,0
NWO/ALW 833.13.006 1-6-2013 31-8-2017 -61,5 61,1 64,7 -57,9
NWO/NGI 935.11.035 1-7-2011 31-12-2015 100,0 100,0 0,0 0,0
NWO/STW 11345 16-8-2011 30-6-2016 1,0 30,2 19,7 -9,5
NWO/VICI 016.130.609 1-3-2013 31-5-2018 -208,6 270,0 345,6 -132,9
STW 11117 16-5-2011 30-9-2015 -15,7 0,0 0,0 -15,7

-160,7 564,8 539,8 -185,7
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

Hubrecht Instituut
NWO/ NGI 936.13.003 1-7-2013 30-6-2015 32,7 50,0 0,0 -17,3
NWO/ VICI 724.012.003 1-6-2013 31-5-2018 -252,3 266,7 377,8 -141,2
NWO/ VICI 865.13.004 1-7-2014 30-6-2019 -341,4 0,0 0,0 -341,4
NWO/ ZonMw 114021012 1-10-2014 30-9-2017 -159,8 79,9 90,7 -149,0
NWO/ ZonMw 205200001-1 15-7-2012 15-7-2017 64,5 0,0 53,8 118,3
NWO/016.VENI.171.015 1-11-2016 31-10-2019 0,0 200,0 9,6 -190,4
NWO/016.VENI.171.050 16-1-2017 15-2-2020 0,0 200,0 0,0 -200,0
NWO/116002008 1-10-2011 30-9-2019 -362,3 200,0 150,2 -412,1
NWO/ALW 822.02.003 1-7-2012 1-7-2016 -22,5 -3,5 19,0 0,0
NWO/ALW 822.02.012 1-9-2013 1-9-2017 -30,6 50,7 55,3 -25,9
NWO/ALW 822.02.016 16-4-2013 15-4-2017 10,6 58,7 49,6 1,5
NWO/ALW 823.02.004 BUBR1 1-10-2015 31-12-2017 11,4 64,2 49,2 -3,6
NWO/ALW 823.02.017 1-3-2014 15-4-2018 7,2 60,4 52,5 -0,6
NWO/ALW 824.15.019 1-2-2016 31-1-2020 0,0 105,8 34,5 -71,2
NWO/ALW 864.13.015 1-12-2014 30-11-2019 -228,9 143,9 161,7 -211,1
NWO/ALWOP.153 1-10-2016 30-9-2020 0,0 56,8 12,0 -44,9
NWO/CC&EW VIDI 700.10.421 1-3-2011 30-6-2016 41,4 70,5 29,1 0,0
NWO/CGDB-Graduate Rotation Pr2 1-12-2011 31-12-2015 20,0 20,0 0,0 0,0
NWO/CGDB-Graduate Rotation Pro 1-9-2010 28-2-2015 20,0 20,0 0,0 0,0
NWO/CW 714.012.002 1-7-2012 1-7-2017 102,6 120,8 116,6 98,3
NWO/FOM-S-02 1-7-2015 30-6-2018 0,0 24,9 28,2 3,4
NWO/FOM-S-03 1-2-2015 31-1-2019 6,1 19,1 13,3 0,4
NWO/NGI 935.12.003 1-11-2012 1-7-2016 -19,1 -19,1 0,0 0,0
NWO/Smart Mix-1 1-11-2007 30-11-2015 570,6 0,0 0,0 570,6
NWO/Smart Mix-2. 1-11-2007 31-10-2015 -1,1 0,0 0,0 -1,1
NWO/VENI 863.14.002 1-3-2015 28-2-2018 24,5 75,0 103,9 53,4
NWO/VENI 863.15.011 1-1-2016 31-12-2018 0,0 212,5 84,1 -128,4
NWO/VENI 863.15.015 1-3-2016 28-2-2019 0,0 200,0 64,8 -135,2
NWO/VENI 916.15.182 1-11-2014 31-10-2017 -22,3 87,5 85,6 -24,2
NWO/VENI 916.16.119 1-2-2016 31-1-2019 0,0 200,0 81,8 -118,2
NWO/VENI 916.16.140 1-6-2016 31-5-2019 0,0 200,0 38,7 -161,3
NWO/VICI 724.011.001 1-2-2012 31-1-2016 23,6 67,2 43,6 0,0
NWO/VICI 865.11.002 1-7-2012 1-7-2017 -307,8 0,0 343,2 35,3
NWO/VICI 865.12.004 1-10-2015 30-6-2018 79,4 373,8 213,2 -81,2
NWO/VIDI 016.161.339 1-6-2016 31-5-2021 0,0 640,0 52,3 -587,7
NWO/VIDI 917.10.330 15-2-2010 31-12-2015 80,0 80,0 0,0 0,0
NWO/ZonMw 3D-CASCO 436001002 1-1-2015 31-12-2018 0,0 115,9 48,1 -67,8
NWO/ZonMw 9003037602 / E-Rare 1-9-2016 31-8-2019 0,0 64,5 38,2 -26,3
NWO/ZonMw 9003037607 / E-Rare 1-5-2016 30-4-2019 0,0 66,7 42,7 -24,0
NWO/ZonMw 912.12.086 1-6-2013 31-5-2017 42,3 135,0 140,4 47,7
NWO/ZonMw 912.15.017 1-2-2016 31-1-2020 0,0 134,8 70,6 -64,2
NWO/ZonMw 916.14.138 Veni 1-2-2014 28-2-2017 -70,8 0,0 84,0 13,2
NWO-CAS ZonMw 116.006.103 1-1-2016 31-12-2019 0,0 61,0 69,2 8,1
UMCU/NWO/BOO 022.005.018 1-6-2015 31-8-2019 -33,8 0,0 43,7 10,0

-715,9 4.503,7 2.951,5 -2.268,1
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

Nederlands Herseninstituut
Aspasia-Premie2015/Gazzola 1-9-2016 30-9-2020 0,0 0,0 0,0 0,0
NIHC FLAG-ERA JTC2015/Heimel 1-4-2016 20-6-2019 0,0 50,0 86,2 36,2
NWO ALW-Vici/Lohmann 1-4-2013 1-4-2018 -124,1 268,2 323,8 -68,5
NWO Nat.Artificial Intel./PR 11-5-2015 11-5-2019 8,4 43,8 19,5 -16,0
NWO Restoration/Kamermans 1-9-2011 6-12-2015 10,0 0,0 0,0 10,0
NWO Tommns/Keysers 1-6-2011 30-6-2015 51,6 19,3 0,0 32,3
NWO/GLUR3 in Memory/Kessels 1-10-2011 29-5-2016 -7,0 24,7 31,7 0,0
NWO2013-Self/Roelfsema 1-6-2013 5-2-2017 -28,4 0,0 22,8 -5,6
NWO-ALW Perceptual Learning 1-8-2016 30-9-2019 0,0 69,8 40,3 -29,5
NWO-ALW Vidi/Kessels 1-11-2012 31-10-2017 -209,2 3,0 166,2 -46,0
NWO-ALW/Plasticity/Lohmann 1-9-2012 31-12-2016 -50,0 0,4 49,0 -1,5
NWO-ALW2013 Pannexin 1-3-2013 1-3-2017 -28,4 98,2 104,1 -22,6
NWO-ALW2013/Roelfsema 15-7-2013 1-9-2017 -36,7 83,1 85,3 -34,6
NWO-ALW2015 Two Scales 1-4-2015 1-4-2018 32,3 99,8 83,4 15,9
NWO-ALW-Optogenetica/Levelt 31-10-2013 31-12-2016 -78,1 4,0 70,9 -11,2
NWO-Consolidatie/vdWerf 1-1-2011 1-11-2015 71,9 48,7 0,0 23,2
NWO-GROW2015/Williams 1-8-2015 25-9-2016 2,3 3,0 0,8 0,0
NWO-NIHC/vSomeren 1-1-2010 30-9-2016 -3,1 17,3 20,4 0,0
NWO-NPTP/Hersenbank 15-9-2012 15-9-2020 -2.322,2 136,7 907,1 -1.551,8
NWO-Reward/Roelfsema 1-11-2010 30-6-2016 9,7 53,4 43,6 0,0
NWO-UT2015/LCBH/Someren 1-7-2015 1-7-2019 0,1 85,3 6,8 -78,4
NWO-Veni Canto/DeZeeuw 1-11-2014 1-11-2017 -43,8 91,7 58,9 -76,7
NWO-Veni/Klink-Denys 1-1-2014 1-1-2018 0,9 189,0 116,0 -72,1
NWO-Veni-Min/Levelt 1-9-2012 30-11-2015 25,0 25,0 0,0 0,0
NWO-VICI2008/Hol 1-7-2009 2-10-2016 23,3 26,3 3,0 0,0
NWO-Vici45308003/Bakker 1-4-2009 30-4-2015 125,0 125,0 0,0 0,0
NWO-Vidi2015Gazzola/Keysers 1-10-2015 30-9-2020 -620,5 54,7 212,9 -462,2
NWO-VIDI-Shedding/Heimel 1-6-2011 31-5-2017 -81,5 3,4 113,9 28,9
STW2009/vSomeren 1-12-2010 31-7-2016 34,6 66,6 32,0 0,0
STW2012/vSomeren 1-1-2012 1-2-2017 -20,4 91,9 95,4 -16,9
STW-Feeding on time/Kalsbeek 1-12-2011 31-8-2016 16,4 87,9 71,6 0,0
VICI2016/Keysers 15-8-2016 15-8-2021 0,0 1.202,2 62,6 -1.139,6
ZonMw/Fragile-X/De Zeeuw 1-11-2010 31-12-2016 64,1 0,0 0,0 64,1
ZonMw/Fragile-X/Lohmann 1-11-2010 1-5-2015 70,9 0,0 0,0 70,9
ZonMw2012/Conscious/vSomeren 1-5-2013 31-12-2016 11,7 183,7 192,0 20,0
ZonMw-CX-Mutaties /Kamermans 15-5-2007 1-8-2013 0,0 0,0 0,0 0,0
ZonMw-CXSTOP/Kamermans 1-2-2006 1-1-2012 0,0 0,0 0,0 0,0
ZonMw-Memorabel/Kessels 1-12-2014 1-6-2019 -116,0 0,8 173,7 56,9
ZonMw-Memorabel/Verhaagen 1-12-2014 1-6-2019 -92,5 0,3 112,5 19,7
ZonMwTop2016-Retinal Origin.. 1-7-2016 1-7-2020 0,0 135,0 37,9 -97,1
ZonMw-Veni-Badura/DeZeeuw 1-2-2015 1-2-2018 28,3 77,2 78,4 29,4

-3.275,6 3.469,7 3.422,4 -3.322,9
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

NIOO
NWO ArcticBarnies BN 1-11-2013 19-7-2017 -33,0 62,0 59,9 -35,0
NWO ArcticSwans BN 1-3-2015 31-8-2019 -54,3 63,8 64,7 -53,4
NWO Biodiversiteit werkt SD 1-1-2012 30-9-2016 -16,3 23,0 28,0 -11,4
NWO Bodem Heterogeniteit MB 1-1-2012 15-1-2017 -29,1 26,2 55,4 0,0
NWO CNPq Harmony EK 1-1-2014 31-5-2017 -15,7 60,0 77,0 1,3
NWO Epigenetic WvdP 1-1-2011 31-3-2016 -8,4 25,9 34,3 0,0
NWO Episelectie AB 1-4-2011 30-9-2016 -13,3 25,1 38,4 0,0
NWO FAPESP Black Water Brasil 1-1-2014 31-10-2017 -8,0 60,0 106,6 38,6
NWO FAPESP MiniBag EK 1-1-2014 1-1-2018 -32,1 60,0 56,4 -35,7
NWO Groen Boost LV 1-12-2015 1-12-2019 0,0 55,7 22,4 -33,3
NWO Groen CCC PB 1-11-2015 31-10-2020 4,9 92,1 36,6 -50,5
NWO Groen Chrysant MB 1-5-2015 30-4-2020 0,0 49,1 56,8 7,7
NWO Groen PrePARE EK 1-5-2015 1-7-2019 0,0 105,9 44,8 -61,2
NWO Groen Terpenes PG 1-12-2015 1-12-2019 0,0 0,0 14,6 14,6
NWO Groen Vital Soils WvdP 1-12-2015 1-12-2019 0,0 0,0 6,6 6,6
NWO INVASIVES LB 16-1-2012 30-9-2016 -8,1 20,8 29,0 0,0
NWO LifeMob PB 19-7-2013 31-12-2017 -30,8 65,6 75,0 -21,5
NWO Light Pollution MV 1-5-2015 30-4-2020 0,0 55,8 63,3 7,5
NWO Meervoud Garbeva 1-4-2010 30-9-2016 35,9 33,4 -2,5 0,0
NWO Negotiations KL 1-1-2014 14-2-2018 -27,5 141,0 79,5 -89,0
NWO PCCHINA WM 24-2-2012 31-12-2016 -50,8 10,0 55,9 -4,9
NWO Rapid Evolution SD 16-10-2013 15-10-2017 -50,3 51,7 48,3 -53,7
NWO SurvFirst MV 17-12-2012 31-12-2016 0,4 61,7 99,4 38,1
NWO Trophic Interactions JH 1-5-2011 30-9-2016 5,3 14,0 8,7 0,0
NWO VENI Ciska Veen 1-9-2014 1-9-2018 -55,9 87,5 56,3 -87,1
NWO VENI Gsell 1-9-2016 0,0 200,0 10,3 -189,7
NWO VENI vd Wal 1-1-2012 31-3-2016 -29,7 25,0 54,7 0,0
NWO VICI Martijn Bezemer 1-5-2015 1-5-2020 -1.169,3 75,0 179,8 -1.064,6
NWO VIDI Garbeva 1-9-2012 31-8-2017 -291,6 0,0 263,9 -27,7
NWO VIDI Verhoeven 1-2-2011 30-9-2016 67,8 80,0 12,2 0,0
OBN 2013-52 Rivier LB 1-4-2014 31-3-2017 0,0 1,5 1,5 0,0
STW 10716 Disease Suppressiven 1-9-2010 27-3-2016 -6,9 0,0 6,9 0,0
STW 11110 ARTIFICIAL LIGHT MV 1-9-2010 30-4-2016 4,3 4,3 0,0 0,0
STW 11333 BIOFILM Engineering 1-9-2011 27-3-2016 -7,3 0,0 7,3 0,0
STW 11755 LysoBacter JR 1-1-2014 31-12-2016 -19,7 12,8 32,5 0,0
STW 13848 HYPER LV 1-4-2015 1-4-2020 -1,3 75,4 73,4 -3,3
STW 14012 SaproFeed JR 1-1-2016 1-1-2021 0,0 72,2 72,2 0,0
STW 14218 Back2Roots JR 1-6-2015 1-6-2020 -1,8 86,8 81,5 -7,2
STW 14224 Microbiome JR 1-6-2015 14-4-2018 -3,7 95,8 98,0 -1,5
STW 14638 CHIRP MvdP 1-1-2016 30-8-2021 0,0 13,1 11,9 -1,2
Telomere Dynamics 1-5-2011 30-9-2016 14,4 38,4 24,0 0,0
WUR VIDI Dedeyn 1-7-2013 31-1-2016 2,0 2,0 0,0 0,0
ZonMW Computation JR 1-1-2016 31-5-2017 0,0 24,0 0,0 -24,0
ZonMW Hotel Wintermoths MV 1-1-2016 1-5-2017 0,0 23,5 0,0 -23,5

-1.830,1 2.080,4 2.145,4 -1.765,0
Rathenau
MVI-Potato breeding 1-1-2016 0,0 21,1 35,4 14,2
Training Beleid maken 1-11-2015 0,0 4,5 4,5 0,0

0,0 25,6 39,9 14,2

Totaal projecten met subsidies van NWO -9.730,9 21.248,9 15.890,5 -15.090,6

Correctie ICIN, geen onderdeel meer van KNAW per 1-1-2016 311,2
-9.419,7
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Bijlage	6:	Specificatie	overige	projecten

Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

DANS
Overige projecten 2,6 392,8 418,8 28,6

2,6 392,8 418,8 28,6
Huygens ING
Meertens/Nederlab 1-1-2015 13,6 11,9 115,6 117,3
Prize Papers Online 1-10-2015 -156,7 0,0 23,0 -133,7
Overige projecten -39,6 954,2 940,0 -53,8

-182,7 966,1 1.078,7 -70,1
IISG
Fellows Iran 1-5-2013 31-12-2034 -162,8 5,1 10,3 -157,6
ESF 1-7-2011 14-3-2017 -130,7 7,0 96,3 -41,5
ESSHC 2016 1-9-2011 31-5-2016 -134,5 61,1 195,6 0,0
Metamorfoze ANDB 1-9-2015 -151,9 0,0 77,2 -74,7
CNT/FAI 1-12-2016 0,0 180,1 0,0 -180,1
Overige projecten 210,0 1.483,9 1.415,8 141,9

-369,9 1.737,3 1.795,1 -312,1
KITLV
SPIN Coördinatie 1-8-2012 -152,1 0,0 69,4 -82,7
SPIN3 JRP 1-11-2012 -279,7 0,0 92,3 -187,3
Overige projecten 57,0 520,1 508,1 45,0

-374,8 520,1 669,8 -225,0
Meertens Instituut
Overige projecten -42,1 623,0 713,9 48,8

-42,1 623,0 713,9 48,8
NIAS
Overige projecten 29,0 110,9 81,9 0,0

29,0 110,9 81,9 0,0
NIDI
Overige projecten 220,0 906,5 695,8 9,3

220,0 906,5 695,8 9,3
NIOD
NOB 2015 1-1-2015 -155,8 -143,1 12,6 0,0
Oorlog in de collegebanken 1-11-2015 -141,9 0,0 106,4 -35,5
Overige projecten 51,0 1.994,4 1.735,2 -208,2

-246,7 1.851,3 1.854,2 -243,7
Westerdijk Instituut
NCB/KNAW/CBS Genetic Res-1 1-6-2009 114,9 114,9 0,0 0,0
NCB/KNAW/CBS Genetic Res-2 1-6-2009 31-12-2014 -3,0 -3,0 0,0 0,0
NCB/KNAW/CBS Genetic Resource. 1-6-2009 31-12-2019 -315,0 -92,0 83,0 -140,0
Sloan UCB 00006305-1 -153,0 74,4 102,8 -124,6
Overige projecten -182,0 565,7 586,8 -160,9

-538,1 660,0 772,6 -425,5
Hubrecht Instituut
CBG 1-9-2013 31-12-2018 -1013,2 0,0 305,1 -708,0
CGC III (Kops) 1-10-2015 31-12-2017 0,0 211,0 2,0 -209,0
AACR/ SU2C 1-5-2014 30-4-2018 199,5 1673,3 965,5 -508,3
Louis Jeantet 1-4-2004 -339,8 0,0 0,1 -339,7
St LSH TKI/LSHM15017 11-2-2016 28-2-2019 -243,7 107,3 255,2 -95,8
St LSH TKI/LSHM15019 1-1-2016 31-12-2018 -206,9 37,1 86,7 -157,3
KWF/HUBR 2014-6917 1-4-2014 1-4-2017 -285,0 0,0 201,9 -83,1
Overige projecten -1.263,0 5.177,5 5.269,0 -1.171,5

-3.152,1 7.206,2 7.085,6 -3.272,7
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Projectaanduiding Startdatum Einddatum Onderhanden 
projecten 

31-12-2015

Ontvangen 
in 2016

Kosten
in 2016

Onderhanden 
projecten 

31-12-2016

Nederlands Herseninstituut
NVWA2014/Kalsbeek 26-6-2014 1-9-2017 -133,0 96,5 117,8 -111,7
UMCG/tDCS/Keysers 1-10-2014 31-5-2017 -275,7 0,0 50,4 -225,3
Overige projecten 95,0 1.284,9 1.299,1 109,2

-313,7 1.381,4 1.467,3 -227,8
NIOO
BE-BASIC 8.2.4 part 1 WvdP 1-1-2012 31-12-2016 -276,8 -330,4 20,8 74,4
BMGF PROMISE OBJ04 1-9-2016 0,0 190,7 0,0 -190,7
BMGF PROMISE OBJ90 1-9-2016 0,0 179,4 62,0 -117,5
BMGF PROMISE OBJ90-OVH 1-9-2016 0,0 78,1 17,2 -61,0
BMGF PROMISE OBJ99-Partners 1-9-2016 0,0 2.346,0 799,5 -1.546,5
Promoverg Phytopatho EvD 1-1-2012 1-2-2018 -132,7 -69,4 0,0 -63,3
ProvNB Diepe Plassen LdSD 1-12-2013 31-12-2017 -108,2 44,6 89,3 -63,6
SBIR Onderhoud Exp. Dak PB 1-1-2011 30-12-2018 -133,0 0,0 -2,6 -135,6
WUR Promovendi Saldi WvdP 1-2-2009 31-12-2018 -667,5 60,6 56,1 -672,0
Overige projecten 2.354,0 3.410,1 1.588,4 532,3

1.035,7 5.909,8 2.630,6 -2.243,5
Spinoza Centre
Spinoza EFRO (21M.008) 1-2-2009 31-5-2016 1.953,7 -391,5 -2.345,2 0,0

1.953,7 -391,5 -2.345,2 0,0
Rathenau
Overige projecten -4,4 1.590,1 1.707,1 112,6

-4,4 1.590,1 1.707,1 112,6
Externe Programma's
Overige projecten 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal overige projecten -1.983,4 23.464,1 18.626,2 -6.821,3

Correctie ICIN, geen onderdeel meer van KNAW per 1-1-2016 -2.059,9
-4.043,3
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Bijlage 7: Overzichten voor het jaar 2016 per organisatie-onderdeel

Bijlage 7.1: Baten uit bedrijfsvoering

Bijdrage Contract Overige Totaal
KNAW projecten baten baten

Instituten GSW
DANS 2.546,00 1.373,21 817,32 4.736,54
Huygens ING 5.239,00 1.550,33 140,16 6.929,49
IISG 5.808,00 2.272,00 391,83 8.471,83
KITLV 1.176,00 1.063,67 74,76 2.314,43
Meertens Instituut 3.213,00 1.415,10 123,68 4.751,78
NIAS 1.602,00 1.579,55 550,69 3.732,24
NIDI 1.935,00 96,70 183,86 2.215,55
NIOD 3.316,00 2.571,33 -10,29 5.877,04

24.835,00 11.921,90 2.272,00 39.028,89

Instituten LW
Westerdijk Instituut 3.264,00 1.714,75 1.197,91 6.176,66
Hubrecht Instituut 7.545,00 11.885,97 6.570,76 26.001,73
Nederlands Herseninstituut 9.711,00 6.189,86 1.002,51 16.903,37
NIOO 9.872,66 4.582,13 951,02 15.405,81
Spinoza Centre 0,00 1.118,20 2.068,30 3.186,50

30.392,66 25.490,91 11.790,51 67.674,08

Instituten Algemeen
EHG 0,00 6,98 25,04 32,02
Rathenau Instituut 4.150,00 660,25 53,25 4.863,50
KNAW-centraal 29.587,60 -1.328,58 2.819,38 31.078,40

33.737,60 -661,36 2.897,67 35.973,91

Totaal 88.965,26 36.751,44 16.960,18 142.676,88
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Bijlage 7.2: Lasten uit bedrijfsvoering

Personeels- Afschrijvings- Materiële Totaal
lasten lasten lasten lasten

Instituten GSW
DANS 3.263,02 55,88 942,55 4.261,44
Huygens ING 6.112,05 51,97 904,00 7.068,02
IISG 5.527,19 148,91 2.648,12 8.324,23
KITLV 2.013,29 9,78 354,95 2.378,02
Meertens Instituut 3.573,31 42,33 1.033,61 4.649,25
NIAS 1.907,55 349,24 831,82 3.088,61
NIDI 2.707,29 69,54 662,62 3.439,45
NIOD 4.792,55 56,40 1.406,09 6.255,05

29.896,25 784,06 8.783,76 39.464,06

Instituten LW
Westerdijk Instituut 3.766,30 233,40 1.424,00 5.423,70
Hubrecht Instituut 13.229,32 2.005,77 10.786,89 26.021,98
Nederlands Herseninstituut 9.768,30 1.393,23 5.036,38 16.197,91
NIOO 10.143,14 1.110,48 4.027,33 15.280,95
Spinoza Centre 522,84 2.255,73 809,80 3.588,36

37.429,91 6.998,60 22.084,40 66.512,90

Instituten Algemeen
EHG 100,69 0,99 -72,35 29,33
Rathenau Instituut 3.312,80 77,37 1.203,85 4.594,01
KNAW-centraal 14.835,43 4.682,98 8.278,09 27.796,50

18.248,91 4.761,34 9.409,59 32.419,84

Totaal 85.575,06 12.543,99 40.277,76 138.396,81
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Bijlage 7.3: Financiële baten en lasten

Financiële Financiële Saldo
baten lasten

Instituten GSW
DANS 0,00 1,00 -1,00
Huygens ING 0,00 1,00 -1,00
IISG 0,00 8,00 -8,00
KITLV 0,00 2,00 -2,00
Meertens Instituut 0,00 2,00 -2,00
NIAS 2,00 2,00 0,00
NIDI 0,00 -6,00 6,00
NIOD 0,00 3,00 -3,00

2,00 13,00 -11,00

Instituten LW
Westerdijk Instituut 0,00 19,00 -19,00
Hubrecht Instituut 1,00 -7,00 8,00
Nederlands Herseninstituut 0,00 -1,00 1,00
NIOO 0,00 18,00 -18,00
Spinoza Centre 0,00 379,00 -379,00

1,00 408,00 -407,00

Instituten Algemeen
EHG 0,00 2,00 -2,00
Rathenau Instituut 0,00 2,00 -2,00
KNAW-centraal 21,00 458,00 -437,00

21,00 462,00 -441,00

Totaal 24,00 883,00 -859,00
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Bijlage 7.4: Exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering

Baten Lasten Financiële Exploitatie-
baten/lasten resultaat

Instituten GSW
DANS 4.736,54 4.261,44 -1,00 474,09
Huygens ING 6.929,49 7.068,02 -1,00 -139,53
IISG 8.471,83 8.324,23 -8,00 139,60
KITLV 2.314,43 2.378,02 -2,00 -65,59
Meertens Instituut 4.751,78 4.649,25 -2,00 100,53
NIAS 3.732,24 3.088,61 0,00 643,63
NIDI 2.215,55 3.439,45 6,00 -1.217,90
NIOD 5.877,04 6.255,05 -3,00 -381,01

39.028,89 39.464,06 -11,00 -446,17

Instituten LW
Westerdijk Instituut 6.176,66 5.423,70 -19,00 733,96
Hubrecht Instituut 26.001,73 26.021,98 8,00 -12,25
Nederlands Herseninstituut 16.903,37 16.197,91 1,00 706,46
NIOO 15.405,81 15.280,95 -18,00 106,86
Spinoza Centre 3.186,50 3.588,36 -379,00 -780,86

67.674,08 66.512,90 -407,00 754,17

Instituten Algemeen
EHG 32,02 29,33 -2,00 0,69
Rathenau Instituut 4.863,50 4.594,01 -2,00 267,49
KNAW-centraal 31.078,40 27.796,50 -437,00 2.844,89

35.973,91 32.419,84 -441,00 3.113,07

Totaal 142.676,88 138.396,81 -859,00 3.421,07
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Bijlage 8: Overzicht verbonden partijen per ultimo 2016

Van een verbonden partij is sprake indien de KNAW invloed van betekenis kan 
uitoefenen op het financiële en zakelijk beleid van deze partij, maar geen beslissende 
zeggenschap heeft. 

Naam Juridische  
vorm

Statutaire 
vestiging

Activiteiten

Stichting IISG Stichting Amsterdam Het bevorderen van kennis en wetenschap-
pelijke studies van de nationale en internati-
onale 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 archie-
ven, verzamelingen en fondsen van derden; 
het uitgeven van publicaties.

Centraalbureau voor 
Schimmelcultures “Odo van 
Vloten”

Stichting Utrecht Financiële steun voor collectie microorga-
nismen.

Hubrecht Organoid Technology 
(HUB)

Stichting Utrecht HUB bouwt een uitgebreide biobank van 
organoids en ontwikkelt tests voor screening 
en validatie van medicijnen.

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.

Het Biografisch Portaal van 
Nederland

Stichting Den Haag Het bevorderen van de opbouw, ontwikke-
ling en het onderhoud van een website met 
biografische informatie over de inwoners 
van Nederland van de vroegste tijden tot 
heden.
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8. overige gegevens

8.1 Statutaire resultaatverwerking

Er zijn geen relevante statutaire bepalingen omtrent de verwerking van het resultaat.

8.2	 Controleverklaring	van	de	onafhankelijke	accountant

Wij verwijzen naar de controleverklaring zoals hierna opgenomen.
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Building a better 
working world 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2016 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 31 december 2016 en van het resultaat 
over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 
voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2016, 
uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "de basis voor ons 
oordeel met beperking betreffende de financiele rechtmatigheid", in alle van materieel belang zijnde 
aspecten aan de eisen van financiele rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen, uitgezonderd de 
beschreven aangelegenheid, in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1 referentiekader van het controleprotocol 
OWB-instellingen 2015. 

De jaarrekening bestaat uit: 
de balans per 31 december 2016; 
de staat van baten en lasten over 2016; 
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en ons oordeel 
met beperking betreffende de financiele rechtmatigheid 
De basis voor ons oordeel met beperking betreffende de financiele rechtmatigheid 
Wij hebben ten aanzien van de financiele rechtmatigheid geconstateerd dat de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen voor een bedrag van € 5,4 miljoen inkopen heeft verricht welke ten 
onrechte niet volgens de wet- en regelgeving inzake Europese aanbesteding zijn aanbesteed. 

Voor deze bedragen zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans
mutaties over 2016 niet rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de relevante 
wet- en regelgeving. 

Overige basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het controleprotocol OWB-instellingen 2015 van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 
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Wij zijn onafhankelijk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, zoals vereist in 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) en andere relevante regelgeving. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Materialiteit 

Materialiteit Getrouwheid van de jaarrekening: € 1.400.000 (2015: € 1.500.000). 
Financiele rechtmatigheid: € 4.300.000 (2015: € 4.500.000). 

Toegepaste benchmark 

Nadere toelichting 

De materialiteit voor getrouwheid van de jaarrekening als geheel is 
gebaseerd op 1 % van de totale baten. De materialiteit voor financiele 
rechtmatigheid is gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen. 

De materialiteitspercentages zijn voorgeschreven in het 
controleprotocol OWB-instellingen 2015. 

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 van 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen overeengekomen dat wij aan het bestuur alle 
tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 71.500 rapporteren, alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

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. De kernpunten van onze controle hebben wij 
met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is 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. 

Waardering materiele vaste activa (hoofdstuk 7.4 en 
hoofdstuk 7.5 paragraaf 1.1) 

De post materiele vaste activa is met 
€ 140,8 miljoen ofwel 55% van het balanstotaal 
ultimo 2016 een significante post. Waardering van 
materiele vaste activa vindt plaats tegen 
aanschaffings- of verkrijgingsprijs verminderd met 
eventuele investeringssubsidies, cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden 
onder meer gericht op de juiste en volledige 
inschatting van het bestaan van indicaties 
voor duurzame waardeverminderingen. Uit 
onze controle zijn geen indicaties voor een 
duurzame waardevermindering 
ge'identificeerd die van materiele invloed zijn 
op de jaarrekening. 
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Door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen wordt jaarlijks beoordeeld of er 
indicaties zijn voor duurzame waardeverminderingen 
die noodzaken tot het uitvoeren van een impairment 
test of taxaties. 

Mede door de mate van subjectiviteit bij het onder
kennen van indicaties voor duurzame waardever
minderingen en het gebruik van schattingen bij een 
impairment vormt de waardering van de materiele 
vaste activa een belangrijk aandachtspunt in onze 
controle. 

Toereikendheid voorzieningen (hoofdstuk 7.4 en 
hoofdstuk 7.5 paragraaf 2.2) 

De voorziening voor Wachtgeldverplichtingen, 
Reorganisatiekosten, WAO/WIA Eigen 
Risicodragerschap en de Overige personele 
voorzieningen bedragen gezamenlijk 
€ 6,3 miljoen. Bij het bepalen van de hoogte van de 
voorzieningen baseert het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen zich in 
belangrijke mate op schattingen en 
veronderstellingen. Het gebruik van schattingsposten 
en de toelichting in de jaarrekening op de 
gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen 
vormt een belangrijk aandachtspunt in de controle. 

Waardering contractprojecten (hoofdstuk 7.4 en 
hoofdstuk 7.5 paragraaf 1.4.2.3, 2.4.1 en hoofdstuk 
7.7 paragraaf 3.3) 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen is in belangrijke mate afhankelijk van 
opbrengsten uit hoofde van 2e en 3e 
geldstroomactiviteiten. In de waardering van 
contractprojecten worden begrepen: 
a. de lasten die direct betrekking hebben op het 

project (zoals personeelslasten voor werknemers 
die direct werkzaam zijn op het project, materiele 
lasten en aanschaffing van installaties die bij de 
uitvoering van het project worden verbruikt); 

b. de lasten die toerekenbaar zijn aan project
activiteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn 
aan het project; en 

c. andere lasten die contractueel aan het project 
kunnen worden toegerekend. 
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Wij hebben vastgesteld dat de toelichting aan 
de relevante verslaggevingsstandaarden 
voldoet. 

De onderbouwing van gehanteerde 
uitgangspunten, inclusief de betrouwbaarheid 
van de brongegevens en veronderstellingen 
vormde onderdeel van onze werkzaamheden, 
alsmede de consistentie van de gehanteerde 
uitgangspunten en veronderstellingen in 
vergelijking tot voorgaande verslagperioden. 

Wij hebben vastgesteld dat de toelichting aan 
de relevante verslaggevingsstandaarden 
voldoet. 

Onze werkzaamheden waren onder meer 
gericht op het beoordelen van de juistheid 
van de verantwoorde projectkosten op basis 
van de subsidieregelingen en gehanteerde 
methoden voor kostenallocatie, het toetsen 
van de voortgang van de projecten, het 
afstemmen van ingerekende opbrengsten met 
onderliggende subsidiebeschikkingen en het 
beoordelen van de toereikendheid van de 
voorziening voor voorzienbare verliezen of 
specifiek onderkende projectrisico's. 

Wij hebben vastgesteld dat de toelichting aan 
de relevante verslaggevingsstandaarden 
voldoet. 
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Beschrijving kernpunt 

Gedeclareerde termijnen en verwachte verliezen 
worden in mindering gebracht op de 
contractprojecten. Het saldo per individueel project 
leidt tot een vordering of een schuld op de balans. 
Het saldo wordt per project bepaald. Gezien de 
omvang van de geldstromen, complexiteit en 
diversiteit van subsidieregelingen vormt de 
waardering van contractprojecten een belangrijk 
aandachtspunt in onze controle. 

Onze controle-aanpak 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

het bestuursverslag; 
de overige gegevens; 
de bijlagen 1 tot en met 8 bij de jaarrekening. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 
Bestuursverslag van het controleprotocol OWB-instellingen 2015 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het controleprotocol OWB-instellingen 2015 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving 
gestelde vereisten 
Benoeming 
Wij zijn door het bestuur vanaf het boekjaar 2000 benoemd als accountant van de Koninklij ke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant. 
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
activiteiten in continuHeit voort te zetten. Op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continurteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beeindigen of als beeindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuTteit kan voortzetten toelichten in 
de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beTnvloedt 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, 17 mei 2017 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. drs. M. Verschoor RA 



EV 
Building a better 
working world 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het controleprotocol OWB-instellingen 2015, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

Bijlage 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, 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 grater 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 metals doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effect iviteit van de interne beheersing van 
de entiteit; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving, de 
gebruikte financiele rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continurteitsveronderstelling 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 onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continurteit kan voortzetten. Als wij concluderen dater 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 onderneming haar continurteit 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 de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

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

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen be"fnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij met het 
bestuur 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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