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Bestuursverslag Stichting Nationaal Kennisknooppunt GBIF over 2020

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur werd in 2020 gevormd door:

dr. J.B. Mols

prof. W.M. Mooij

dhr. H.J.G. Snijders

dhr. T.J. Verstrael

2020 stond in het teken van de beoogde veranderingen en de fusie van de Stichting NLBIF met de

Stichting Naturalis Biodiversity Center. Op basis van het door het bestuur gepresenteerde plan “Naar

een nieuwe rol voor de national GBIF Node in de internationalisering van biodiversiteitsinformatica in

Nederland” is er gewerkt aan de planning en uitvoering van de beoogde transitie van het bureau en het

programma en aan de fusie van NLBIF met Naturalis Biodiversity Center. In dat kader heeft het bestuur

niet regulier vergaderd, maar is er veelvuldig contact geweest tussen de bestuursleden onderling en

met het ministerie van OCW omtrent de uitvoering en de inrichting van de vernieuwde organisatie.

Als resultaat daarvan is het uitgewerkte voorstel met betrekking tot de veranderingen in de werkwijze,

het bestuur en de bedrijfsvoering van de Stichting NLBIF op basis van de fusie met de Stichting

Naturalis Biodiversity Center namens het bestuur op 16 juli 2020 aan het Ministerie van OCW gestuurd.

De minister bevestigde de goedkeuring van het fusievoorstel per brief van 1 oktober 2020.

De fusie met Naturalis Biodiversity Center is per 1 januari 2021 geëffectueerd met het passeren van de

fusieakte. Het Nederlands nationaal GBIF kennisknooppunt zal de activiteiten verder als de afdeling

NLBIF binnen Naturalis Biodiversity Center voortzetten.

Relatie met het Ministerie van OCW

Zoals aangegeven is OCW nauw betrokken geweest bij de beoogde veranderingen en de fusie. De

relatie met het ministerie zal vanaf 1 januari 2021 verder door Naturalis onderhouden worden. De

activiteiten van de afdeling NLBIF gaan meelopen in het activiteiten- en budgetplan en de rapportage

van Naturalis.

Visie

De Stichting Netherlands Biodiversity Information Facility, kortweg NLBIF heeft als taak zorg te dragen

voor de functionele implementatie van het door Nederland ondertekende ‘Memorandum of

Understanding’ (MoU) van de ‘Global Biodiversity Information Facility’ (GBIF). Daarin staat centraal het

voor iedereen vrij toegankelijk maken van biodiversiteitsdata via internet en de infrastructuur van

GBIF. Het bijeenbrengen van open en vrij toegankelijke biodiversiteitsdata, en het ontwikkelen van de

daarvoor benodigde publicatie- en analyse-middelen, zijn noodzakelijk voor wetenschappelijk

onderzoek, monitoring,  informatievoorziening en nationaal- en internationaal beleid ten aanzien van
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natuurbescherming. De fusie tussen beide stichtingen en de inbedding van de NLBIF node binnen

Naturalis zorgt voor een optimale afstemming om de Nederlandse nationale (vnl. Stichting NLBIF) en

internationale (vnl. Stichting Naturalis) activiteiten optimaal op elkaar af te kunnen stemmen en met

elkaar te verbinden waardoor het bovenstaande in de toekomst nog beter kan worden bereikt met het

oog op de huidige biodiversiteitscrisis.

Personele relaties

Als coördinator van NLBIF heeft dr. Niels Raes alle activiteiten van NLBIF in 2020 gepland en

uitgewerkt. Mw. Amy van Nobelen (Communicatie) en mw. Mil de Reus (Administratieve ondersteuning)

hebben daarbij geassisteerd. De data ontsluiting naar GBIF werd uitgevoerd door de NLBIF data

manager dr. Jeroen Creuwels. Voor technische ondersteuning bij het onderhoud van de NLBIF IPT

server heeft Sijmen Cozijnsen (Bladgoud) geassisteerd.

Werkplan en begroting 2021

Het werkplan 2021 van NLBIF is opgenomen in het jaarplan 2021 van Stichting Naturalis

Biodiversity Center. Daarbij is de NLBIF subsidieaanvraag voor 2021 ingediend als onderdeel

van de algehele aanvraag van Naturalis Biodiversity Center. Voor 2021 zal de geoormerkte

OCW subsidie van 566.000 euro worden besteed aan het NLBIF Bureau (235.000), de NLBIF

Infrastructuur (100.000) en het NLBIF Programma met te financieren projecten (231.000).

www.nlbif.nl
KvK: 34179090
__________



 

JAARREKENING



 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

 

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris en apparatuur 769 1.033

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Overige vorderingen en overlopende activa 0 135.002

Liquide middelen (3) 526.435 407.496

527.204 543.531

31 december 2020 31 december 2019
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€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Bestemmingsreserve projecten 214.248 125.922

Egalisatiereserve 56.600 55.000

270.848 180.922

Langlopende schulden

Overige schulden (5) 26.531 16.966

Kortlopende schulden (6)

Crediteuren 87.225 40.206

Overige schulden en overlopende passiva 142.600 305.437

229.825 345.643

527.204 543.531

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie Begroting Realisatie
 2020 2020 2019

€ € €

Baten

Subsidie Ministerie van OCW 566.000 550.000 550.000

Overige baten 0 0 16.000

Totaal baten 566.000 550.000 566.000

Lasten

Uitbesteed werk en andere directe kosten 459.926 824.500 525.828

Afschrijvingen 264 0 573
Overige lasten 15.275 22.500 12.525

Totaal lasten 475.465 847.000 538.926

Saldo baten en lasten 90.535 -297.000 27.074

Financiële baten en lasten -609 0 -320

Resultaat 89.926 -297.000 26.754

Nettoresultaat 89.926 -297.000 26.754

Resultaatverdeling

Netto-resultaat 89.926 -297.000 26.754
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve projecten -88.326 297.000 -26.754
Toevoeging egalisatiereserve -1.600  0 0

0 0 0

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij

wordt het nettoresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden

aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 

€ € € €

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Resultaat 90.535    27.074    

Aanpassingen

- afschrijvingen 264         572         

Veranderingen in vlottende middelen

- vorderingen 135.002  -99.796   

- schulden -106.253 33.487    

119.548  -38.663   

Ontvangen interest -          -          

Betaalde interest -609        -320        

-609        -320        
Kassstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -          -55.034   

-          -55.034   

  
Kassstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen matteriele vaste activa -          -          

Desinvesteringen materiële vaste activa -          -          

-          -          

Mutatie liquide middelen 118.939  -94.017   

Beginstand liquide middelen 407.496  501.513  

Mutatie liquide middelen 118.939  -94.017   

Eindstand liquide middelen 526.435  407.496  

 

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt is op 9 september 2002 opgericht, de naam kan 

worden afgekort tot Stichting NLBIF.

NLBIF is het Nederlandse knooppunt van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

De doelstelling van GBIF is om een mondiaal netwerk van gestandaardiseerde biodiversiteit 

databestanden op te zetten en via een centrale website deze data voor iedereen vrij

toegankelijk te maken. Elke onderzoeker, beleidsmaker, of natuurliefhebber, waar ook ter wereld, 

kan zo toegang krijgen tot data over het mondiale voorkomen van planten, dieren en micro-

organismen

Het vestigingsadres van de stichting is Darwinweg 2, 2333 CR, Leiden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34179090

en statutair gevestigd in Amsterdam.

De stichting heeft statutair tot doel:

 - het nationale knooppunt voor GBIF te zijn; 

 - op te treden als het nationale platform voor het internationaal uitwisselen en delen van

biodiversiteitgegevens, -informatie en -kennis beschikbaar in Nederland en daarbuiten;

 - het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van informatietechnologie voor de 

ondersteuning van datamanagement, uitwisseling, analyse en electronische verspreiding van

biodiversiteitinformatie wereldwijd.

De belangrijkste taken van NLBIF zijn:

 - het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en ontsluiten van een nationale inventarisatie

van biodiversiteitdata, informatie en expertise (via een zogenaamde metadatabase);

 - het opzetten van een gedistribueerd (ICT) netwerk van dataknooppunten om in Nederland

aanwezige biodiversiteitdata gestandaardiseerd, interoperabel en vrij toegankelijk te maken;

 - dienen als een nationaal kennisplatform met betrekking tot datastandaarden, 

data-uitwisselingsprotocollen, datapublicatie en datagebruik;

- dienen als een schakel voor informatie tussen de Nederlandse biodiversiteits-

kenniscentra en de verschillende gebruikersgroepen;

 - het uitzetten van pilots, trials en nieuw ontwikkelde ICT-applicaties om nut en 

noodzaak te demonstreren van het online delen van biodiversiteitdata met een focus 

op wetenschappelijk en economisch relevante toepassingen.
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BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Bij de Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt is het bestuur het hoogste toezichthoudend

orgaan. Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

VERBONDEN PARTIJEN

De volgende partijen worden aangemerkt als verbonden partijen met de rechtspersoon:

Stichting Naturalis Biodiversity Center.

De regels inzake transacties met verbonden partijen zijn opgenomen in RJ 330 

en de hiermee in overeenstemming gebrachte wettekst artikel 2:381 lid 3 BW.

VERGELIJKENDE CIJFERS

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het

voorgaande jaar en cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting

van het verantwoordingsjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (specifiek

RJK C1 "Kleine organisaties - zonder winststreven") en de Kaderregeling exploitatiesubsidies onder-

zoek en wetenschap.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis

van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voor zover deze zijn gerealiseerd op balansdatum. Verplichtingen

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste actia worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair

berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van

investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Verkregen investeringssubsidies worden

verrekend met de materiële vaste activa.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs , voor zover noodzakelijk

onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter

vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

In de jaarrekening wordt het eigen vermogen, dat geraliseerd is door middel van overschot-

ten/tekorten op gesubsidieerde activiteiten, ondergebracht in een egalisatiereserve en een 

bestemmingsreserve.

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald

en betreft geen verplichting. Het bestuur kan de beperking zelf opheffen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden

opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Tot en met 2016 werden ten behoeve van externe projecten de in het boekjaar uitgekeerde 

bedragen ten laste van het resultaat verantwoord. Met ingang van 2017 worden de door het bestuur 

aan derden toegezegde bedragen ten behoeve van externe projecten ten laste van het resultaat 

verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan

het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Subsidie OCW

Onder de OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door 

het Ministerie van OCW. De subsidie wordt toegerekend aan het verslagjaar waarvoor de

subsidie is toegezegd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële

en materiële vaste activa.

Afschrijvingpecentages

Inventaris en apparatuur 20%.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop

zij betrekking hebben.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en -lasten.
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GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Nationaal GBIF kennisknooppunt heeft de jaarrekening 2019

vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 juni 2020.
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TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Inventaris en apparatuur 769 1.033

Totaal materiële vaste activa 769 1.033

€ €
Beginstand

Aanschaffingswaarde 2.719 4.263

Cumulatieve afschrijvingen -1.687 -2.658

Boekwaarden 1.032 1.605

Mutaties

Investeringen/desinvesteringen 0 -1.544

Afschrijving desinvesteringen 0 1.544

Afschrijvingen -264 -573

Stand per 31 december 2020 -264 -573

Eindstand

Aanschaffingswaarde 2.719 2.719

Cumulatieve afschrijvingen -1.951 -1.687

Boekwaarden 768 1.032

Afschrijvingspercentages

% %

Inventaris en apparatuur 20,00 20,00

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

2. Vorderingen

Ministerie van OCW/EZ 0 0

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente 0 0

Vooruitbetaald kosten systeembeheer Naturalis 0 36.845

Vooruitbetaald kosten Node-manager Naturalis 0 83.248

Vooruitgefactureerde kosten secretariële ondersteuning Naturalis 0 14.909

Overige 0 0

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 0 135.002

Totaal vorderingen 0 135.002

3. Liquide middelen

ING Bank 506.227 386.251
Triodos Bank 20.208 21.245

Totaal liquide middelen 526.435 407.496

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €
4. Eigen vermogen

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve projecten 214.248 125.922

Egalisatiereserve 56.600 55.000

270.848 180.922

Bestemmingsreserve projecten

Stand per 1 januari 125.922 99.168

Toevoeging/onttrekking uit resultaat 88.326 26.754

214.248 125.922

De bestemmingsreserve wordt gevormd voor verwachte toekomstige uitgaven voor projecten

waaraan de stichting zich op balansdatum heeft gecommitteerd.

Egalisatie reserve

Stand per 1 januari 55.000 55.000

Toevoeging uit resultaat 1.600 0

Stand per 31 december 56.600 55.000

5. Langlopende schulden

Overige schulden

Aan derden toegezegde bedragen ten behoeve van externe projecten 26.531 16.966

26.531 16.966

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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6. Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Crediteuren 87.225 40.206

Overige schulden en overlopende passiva

Accountant - en administratiekosten 9.000 8.065

Aan derden toegezegde bedragen ten behoeve van externe projecten 133.600 296.309

Overige 0 1.063

142.600 305.437

Totaal kortlopende schulden 229.825 345.643

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden

Juridische fusie

Op 1 januari 2021 fuseert NLBIF met Naturalis. NLBIF zal een afdeling worden binnen 

Naturalis.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

Subsidie Ministerie van OCW

Subsidie OCW 566.000 550.000 550.000

Totaal rijksbijdragen Ministerie van OCW 566.000 550.000 550.000

De toekenning van de subsidie van het Ministerie van OCW bedraagt € 566.000 voor 2020.

De subsidie voor 2020 is in 2020 in zijn geheel ontvangen op bankrekening ING 9684596.

Overige baten

NWO subsidie voor ALW project 0 0 16.000

Totaal overige baten 0 0 16.000

LASTEN

Uitbesteed werk en andere directe kosten

Kostprijs ICT beheer en projecten 59.154 92.500 75.175

Kostprijs data-, infrastructuur- en participatieprojecten 240.647 522.000 297.256

Organisatie bijeenkomsten Nederland 5.434 10.000 0

Detachering programmamanager 0 0 0

Detachering relatiemanager 0 0 0

Detachering secretariaat 29.819 60.000 28.525

Detachering node-manager NLBIF 124.872 140.000 124.872

Totaal uitbesteed werk en andere directe kosten 459.926 824.500 525.828

Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur 264 0 573

Totaal afschrijvingen 264 0 573

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Overige lasten

Juridische kosten 0 0 0

Accountants- en administratiekosten 11.762 9.000 10.127

Reis- en verblijfkosten 1.670 5.000 1.291

Huisvestingskosten 0 0 0

Secretariaatkosten 53 0 73

Licentiekosten 1.235 0 494

PR & Marketing 0 0 0

Verzekeringen 555 0 540

Onvoorzien 0 8.500 0

Totaal overige lasten 15.275 22.500 12.525

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten 0 0 0

Financiële lasten

Overige financiële lasten 609 0 320

Saldo financiële baten en lasten -609 0 -320

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Nationaal GBIF kennisknooppunt heeft de jaarrekening 2019

vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 juni 2020.

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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De totale overige lasten zijn begroot voor een bedrag van € 22.500. In het boekjaar 2020 

waren de overige lasten € 15.275.

Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt o.a. verklaard doordat de reiskosten 

veel lager zijn uitgevallen – mede omdat de belangrijkste bijeenkomsten online hebben 

plaatsgevonden vanwege het coronavirus. Daarnaast is er geen gebruik gemaakt van de 

post onvoorzien. Verder zijn de uitgaven met betrekking tot het ondersteunend personeel 

lager uitgevallen omdat er meer is kunnen dragen vanuit de volledige organisatie - denk 

daarbij aan communicatie en extra secretariële ondersteuning.



BESTEMMING VAN HET NETTORESULTAAT

Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2020 bedraagt € 89.926.

Het nettoresultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve projecten.

WNT-verantwoording 2020

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT 

is van toepassing op Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt. Het voor de Stichting

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen Maximum).

Tabel 1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van

van € 1.700 of minder.

Naam topfunctionaris Functie

J.B. Mols Bestuurder/Penningmeester

W.M. Mooij Bestuurder

H.J.G. Snijders Bestuurder/ Interim Voorzitter

T.J. Verstrael Bestuurder/Secretaris

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt te Leiden
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OVERIGE GEGEVENS

ACCOUNTANTSVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting "Nationaal GBIF Kennisknooppunt” 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting "Nationaal GBIF Kennisknooppunt” te Amsterdam 

gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting "Nationaal GBIF Kennisknooppunt” op 31 december 

2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 

“kleine organisaties zonder winststreven”, de Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap 

en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting "Nationaal GBIF Kennisknooppunt” zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), 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). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 

en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 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. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “kleine organisaties zonder 

winststreven”, de Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap en de bepalingen krachtens 

de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

In dit kader is het  bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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 materiële 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 beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel  

 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan.  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

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 continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 
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• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

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. 

 

Nieuwegein, 21 juni 2021  

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

drs. J.N. Witteveen RA 
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