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Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden

1. BESTUURSVERSLAG

Missie en visie van het instituut

Missie

-   Het bevorderen van kennis en gebruik van de Nederlandse taal door het uitvoeren van toepassingsgericht

wetenschappelijk onderzoek.

-   Het stimuleren en coördineren van de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse woordenschat

en grammatica in al zijn facetten door de eeuwen heen.

-     De productie, koppeling en ontsluiting van bronnenmateriaal voor het Nederlands in de vorm van historische en

eigentijdse corpora, woordenboeken, lexicale digitale databases, grammatica's en de daarbij behorende

technologische hulpmiddelen.

Visie

Het Instituut voor de Nederlandse Taal wil een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut zijn op het gebied van

het Nederlands. Daarnaast wil het instituut een centrale positie innemen in het hele Nederlandse taalgebied

(Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen,

bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.

Wat hebben we gerealiseerd in 2021?

Er stonden in 2021 een heleboel activiteiten op het programma, maar we zetten vooral in op het verbeteren van de

digitale infrastructuur van het Nederlands, zoals in het beleidsplan beschreven . Dit is een voortbouwen op de

inzichten van de Lorentzworkshop (2019), waardoor we een optimale structuur voor de moderne taaldata bekomen.

Het jaar stond ook in het teken van de visitatie. Na vijf jaar intensief werk om het INT op de rails te zetten met een

breed palet aan taken, was het tijd voor een internationale audit. We schreven een zelfevaluatierapport en in

augustus bezocht een internationale commissie van experts het INT. De commissie bleek opgetogen over onze

werkzaamheden en resultaten. Het eindrapport beoordeelde het INT als excellent en beschreef ons als hét

kennisinstituut voor de Nederlandse taal. Ook het Comité van Ministers nam kennis van het rapport en sprak lof uit

voor onze activiteiten.

Tegelijk werden in 2021 vele van onze projecten online gelanceerd of kwam er een belangrijke update van de

materialen. Zo was er de lancering van een nieuwe versie van het Corpus “Brieven als buit” en kwam een belangrijke

uitbreiding van het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) online. Het CHN wordt door vele onderzoekers gebruikt en

de nieuwe release is een sterk uitgebreide versie van de twee eerdere versies. Op dit moment bevat het corpus al

meer dan 2,5 miljoen teksten uit onder meer boeken, blogs, kranten, tijdschriften en journaaluitzendingen. Samen

zijn deze teksten goed voor meer dan 1 miljard woorden. Vanaf nu zal het CHN elke maand een update krijgen.
Op het vlak van de grammatica werden drie belangrijke doelstellingen gehaald: in april werd de vernieuwde

Algemene Spraakkunst (ANS) gelanceerd en in juli werd daar de Algemene Nederlandse Klankleer (ANK) aan

toegevoegd. Ook binnen het grammaticale spectrum werd in mei het project Woordcombinaties gelanceerd dat zich

vooral richt op taalleerders van het Nederlands. Voor al deze projecten werd ook een webinar gepresenteerd met en

voor verschillende experten en gebruikers.

2021 werd ook het jaar waarin de Universiteit Utrecht de leiding in drie Europese samenwerkingsverbanden

overdroeg aan het INT. We werden daardoor het National Competence Centre (NCC). Dat was het geval in het ELG

project (European Language Grid) en we organiseerden daarvoor een workshop op 3 december. 

Eveneens namen we de leiding in het ELRC consortium (European Language Resources Coordination) voor

Nederland en organiseerden op 11 juni in dit kader een workshop. Tenslotte werden we verantwoordelijk voor het

ELE project (European Language Equality) en we deden onderzoek naar de stand van zaken van de digitale

taalmaterialen en software tools voor het Nederlands in Nederland en Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek

zullen in 2022 worden gepubliceerd in een nieuwe white paper “the Dutch Language in the Digital Age”.

In samenwerking met de Taalunie en de Taaladviesdiensten (Onze Taal in Nederland en de Taaltelefoon in 

Vlaanderen) werd de website ‘taaladvies.net’ aan het INT overgedragen en vernieuwd. Deze website werd in 

september gelanceerd. Ook in september werd de Atlas van het dialect in Vlaanderen gepresenteerd.  

Tenslotte stond het jaar ook in het teken van de neologismen: in november werd het Woordenboek van Nieuwe 

Woorden gelanceerd en was er de boekpresentatie “Knuffelcontact en waterwappie”. Het nieuwe woordenboek en 

hoe het INT omgaat met neologismen werd via een webinar op 30 november verder toegelicht.
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De lijn van webinars en onlinepresentaties die we sinds de pandemie hebben uitgewerkt werd nog versterkt door een 

nieuwe reeks podcasts in samenwerking met Onze Taal waarin we experts aan het woord laten over één thema

binnen de taalkunde zoals: dialectologie, neologismen, terminologie, grammatica, etc. Deze podcasts worden gretig

beluisterd door een breed publiek, ook door studenten en docenten Nederlands in het buitenland.

Begroting 2022

In de vergadering van december heeft de Raad van Toezicht de begroting 2022 goedgekeurd.

Bestuur

Het bestuur werd gedurende 2021 gevormd door de directeur, prof. dr. Frieda Steurs.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond gedurende 2021 uit de volgende personen:

- Drs. P.L.A. Rüpp , voorzitter

- Drs. G.M. van der Vliet, algemeen lid

- Prof. mr. J.N.F. Cerfontaine, algemeen lid

Raad van Advies

De Raad van Advies bestond gedurende 2021 uit de volgende personen:

- Prof. dr. H. Bennis, voorzitter

- Prof. dr. W. Vandeweghe, vice-voorzitter

- Prof. dr. D. Geeraerts, algemeen lid

- Prof. dr. V. Hoste, algemeen lid

- Prof. dr. R. Vandekerckhove, algemeen lid

- Prof . dr. J. Hoeksema, algemeen lid

- Prof. dr. P. Fikkert, algemeen lid

- Drs. J.J. Knol, algemeen lid

- Lic. W. Vanseveren, algemeen lid

- Prof. dr. G. Oostindië, algemeen lid

ref
 Begroting

2022 

 Begroting

2023 

 Begroting

2024 

 Begroting

2025 

 Begroting

2026 

BATEN

Baten Nederlandse Taalunie 3.1 2.771.938          2.834.525          2.891.216          2.949.040          3.008.021          

Baten Universiteit Gent 3.2 -                     -                     -                     -                     -                     

Baten CLARIAH+ 3.3 113.062             38.364               59.577               -                     -                     

Baten Europese projecten 3.4 175.277             87.792               21.948               -                     -                     

Baten NWO projecten 3.5 15.000               30.000               10.000               -                     -                     

Overige baten 3.9 25.723               44.319               44.260               44.960               45.859               

Totaal baten 3.101.000         3.035.000         3.027.000         2.994.000         3.053.880         

LASTEN

Personele kosten 4.1 2.730.309          2.675.027          2.670.849          2.652.169          2.736.940          

Afschrijvingslasten 4.2 73.930               67.566               64.731               61.475               32.588               

Materiële kosten 4.3 252.761             255.908             257.421             261.357             265.353             

Projectgerelateerde kosten 4.4 -                     -                     -                     -                     -                     

Financiele baten en lasten 5.1 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                 

Totaal kosten 3.061.000         3.002.501         2.997.000         2.979.001         3.038.881         

RESULTAAT 40.000               32.500               30.000               15.000               15.000               

Omschrijving
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Risicoparagraaf

Risicoprofiel

Het Instituut investeert de komende tijd in het systeem van risicomanagement door dit verder gestructureerd te

incorporeren in de jaarlijkse planning- en verantwoordingscyclus, waarin de risico's worden geanalyseerd en

eventuele nieuwe risico's beoordeeld en vastgelegd.
Stichting INT is terughoudend bij het nemen van risico's en neemt waar nodig maatregelen om risico's zo adequaat

mogelijk te beheersen. Dit past naar overtuiging van de bestuurder en de raad van toezicht bij een organisatie zoals

INT.
De begroting en de tussentijdse rapportering zijn voor de bestuurder en de raad van toezicht instrumenten om te

bewaken dat de bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd. Afwijkingen tussen werkelijkheid en de

begroting worden periodiek geanalyseerd, gerapporteerd en besproken. Op basis van deze uitkomsten kunnen

maatregelen worden getroffen of bijgestuurd.
Systematische rapportage over de risico's wordt besproken in de overleggen tussen de bestuurder en de raad van

toezicht.

Belangrijkste risico's

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een wetenschappelijk instituut, dat voor 1/3 door Vlaamse en 2/3 door

Nederlandse middelen wordt gefinancierd. Het Instituut is afhankelijk van de continuering van deze subsidie; het

beleid wordt met de Taalunie afgestemd in een meerjarenbeleidsplan, en deze subsidie is structureel toegekend. Los

van deze subsidie werft het Instituut fondsen via wetenschapsprogramma's, of participeert het in wetenschappelijke

projecten met andere partners zoals universiteiten. Dit betekent dat bijkomende financiële middelen kunnen worden

verworven. Dit zijn echter geen structurele maar ad hoc financiële middelen. De stichting heeft een lage

risicobereidheid als het gaat om het accepteren van het risico van toereikende financiering en treft hiervoor

beheersmaatregelen zoals het vroegtijdig bespreken van de ontwikkelingen in de financiering met de belangrijkste

stakeholders en deze afspraken zoveel als mogelijk meerjarig te laten bevestigen.
Het Instituut is een relatief klein instituut. Dat betekent dat de projecten overzichtelijk zijn, net zoals de gemaakte

kosten. Het grootste gedeelte van de kosten bestaat uit personeelskosten. Het belangrijk risico wordt gevormd door

de variabiliteit in de toekenning van competitief wetenschappelijk onderzoek. De stichting heeft een lage

risicobereidheid als het gaat om het accepteren van het risico van ontoereikende financiering voor dergelijke

onderzoeken. Aangezien we in deze materie geen zekerheid hebben, houden we het risico voor het Instituut klein

door de vaste kosten af te dekken met de basissubsidie, die wel structureel is. We bekijken bijkomende investeringen

altijd in functie van de toekenning van extra middelen. Extra projectmedewerkers kunnen worden aangeworven,

maar alleen op tijdelijke basis zolang er competitieve financiering is. De analyse rondom de te hanteren grootte van

het weerstandsvermogen is uitgevoerd. Besloten is een weerstands-vermogen aan te houden van 15% tot 20% van

de lumpsum.
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2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Apparatuur 52.193 18.551

Computers 19.198 65.768

Inventaris 25.322 20.239

96.712 104.558

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad 2.590 2.590

2.590 2.590

Vorderingen

Handelsdebiteuren                         - 3.055

Belastingen en premies sociale verzekeringen 20.652 22.107

Subsidievorderingen 75.771 82.854

Overige vorderingen 18.515 12.802

Overlopende activa 10.609 18.280

125.547 139.098

Liquide middelen 830.814 758.197

Totaal activazijde 1.055.663 1.004.443

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 208.458 203.207

Bestemmingsreserve 35.188 35.188

243.646 238.395

Voorzieningen

Overige voorzieningen 198.425 257.810

198.425 257.810

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 53.302 52.523

Belastingen en premies sociale verzekeringen 134.881 137.991

Overige schulden 383.573 307.283

Overlopende passiva 41.837 10.441

613.592 508.238

Totaal passivazijde 1.055.663 1.004.443

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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2.2    Staat van baten en lasten over 2021

2020

Rekening Begroting Rekening

€ € €

Subsidiebijdragen Taalunie 2.791.848 2.842.013 2.727.681

Clariah+ (NWO) 133.153 102.439 169.479

Europese Projecten 141.669 170.476 69.157

Overige baten 62.735 35.801 137.667

Baten 3.129.405 3.150.729 3.103.985

Bruto exploitatieresultaat 3.129.405 3.150.729 3.103.985

Lonen en salarissen 2.005.919 2.093.690 2.069.181

Sociale lasten 289.208 294.061 280.757

Pensioenlasten 267.613 272.103 262.812

Afschrijvingen materiële vaste activa 62.271 77.517 84.307

Overige personeelskosten 91.625 96.700 104.123

Huisvestingskosten 107.844 109.168 106.867

Kantoorkosten 57.979 63.440 66.966

Algemene kosten 81.550 93.550 74.829

Projectkosten 156.784 0 122.974

Beheerslasten 3.120.793 3.100.229 3.172.816

Exploitatieresultaat 8.612 50.500 -68.831

Rentelasten en soortgelijke kosten -3.360 -500 -1.195

Som der financiële baten en lasten -3.360 -500 -1.195

Resultaat 5.252 50.000 -70.026

Bestemming resulaat

Stichtingskapitaal 5.252 50.000 -69.710

Bestemmingsreserve 0 0 -316
5.252 50.000 -70.026

2021
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2021

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat                 8.612 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen               62.271 

Mutatie voorzieningen             -59.385 

            2.886 

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden en onderhanden werk                       -   

Vorderingen               13.549 

Kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen)
           105.354 

       118.904 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties            130.401 

Rentelasten en soortgelijke kosten       -3.360 

              -3.360 

Kasstroom uit operationele activiteiten            127.042 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa             -54.425 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten         -54.425 

Mutatie geldmiddelen               72.616 

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari        758.197 

Mutatie geldmiddelen 72.616              

Stand per 31 december 830.814           

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021
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2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan

kredietinstellingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,

voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig

zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in

het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van

balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking

heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft

op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties zonder winststreven'.

De activiteiten van Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal, statutair gevestigd te Leiden, bestaan voornamelijk uit:

De productie, koppeling en ontsluiting van bronnenmateriaal voor het Nederlands in de vorm van historische en

eigentijdse corpora, woordenboeken, lexicale digitale databases, grammatica's en de daarbij behorende technologische

hulpmiddelen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan Rapenburg 61 te Leiden.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbeiastingen zijn opgenomen onder de

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit

financieringsactiviteiten.

Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal, statutair gevestigd te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 41149032.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting

Instituut voor de Nederlandse Taal zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij

de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Jaarrekening 2021 8 van 20 Definitief



Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties/ vorderingen en schulden

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op

terreinen wordt niet afgeschreven . Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op

balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere

waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en

bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop

de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening

getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de

boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de

grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel

uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving

waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta) . De jaarrekening is

opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta .

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op

transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per

balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de

winst- en verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend

tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend

tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende

paragrafen.
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Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Wachtgeldvoorziening

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare

wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële

grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze

vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de

balans opgenomen.

De wachtgeldvoorziening wordt gevormd voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en

omstandigheden die zich gedurende het boekjaar hebben voorgedaan, die ook aan het boekjaar kunnen worden

toegerekend en waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat ze zich zullen voordoen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is

opgericht.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO methode

(first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging)

alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten

van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en

variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interrie logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling

van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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-  Naam -  Ingangs- en einddatum van de wachtgelduitkering

-  Geslacht -  Sterftetafel GBM/GMV 2012-2017

-  Geboortedatum -  Een gemiddelde disconteringsvoet van 0,1%

-  Ontslagdatum -  Geen leeftijdscorrecties

-  Hoogte wachtgelduitkering -  Geen indexatie van de wachtgelduitkeringen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Stelselwijziging

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot

de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit

hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Op grond van het toepasselijke jaarrekeningenrecht is de wachtgeldvoorziening vastgesteld op basis van het principe van

de 'beste schatting' van de per balansdatum verwachte uitkeringen. De wachtgeldvoorziening wordt gewaardeerd tegen

contante waarde, gezien de lange looptijd van de afbetalingen en is vastgesteld op basis van de volgende grondslagen:

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en

andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van

op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide

financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van

kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies,

sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke

rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze

goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van

deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De projectkosten zijn in de jaarrekening 2021 uitgesplitst per project. In de voorgaande jaarrekeningen werden deze 

kosten gesaldeerd met de projectbaten. De vergelijkende cijfers 2020 zijn hierop aangepast. De wijziging heeft geen 

impact op het resultaat.
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Verlenen van diensten

Kosten

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde

transactiekosten op de ontvangen leningen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en

verliesrekening.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar

verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt

de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief

beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde

kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Overheidssubsidies
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2.5    Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Apparatuur Computers Inventaris Totaal 2021

€ € € €

Aanschafwaarde 31.441              370.233           71.998             473.672           

Cumulatieve afschrijvingen -12.890            -304.465          -51.759           -369.114          

Boekwaarde per 1 januari 18.551              65.768              20.239             104.558           

Investeringen 39.500              6.083                8.842               54.425              

Afschrijvingen -5.858              -52.653            -3.760              -62.271            

Mutaties 2020 33.642              -46.570            5.082               -7.846              

Aanschafwaarde 70.941              376.316           80.840             528.097           

Cumulatieve afschrijvingen -18.748            -357.118          -55.519           -431.385          

Boekwaarde per 31 december 52.193              19.198              25.321             96.712              

 

Afschrijvingspercentages:

Apparatuur 20%

Computers 33%

Inventaris 10%

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020

Voorraad € €

Boeken 735                   735                  

Penningen 1.855                1.855               

2.590                2.590               

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

Handelsdebiteuren € €

Debiteuren -                    3.055               

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet 

noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 24.775              18.458             

Premies sociale verzekeringen -4.123              568                  

Omzetbelasting België -                    3.081               
20.652              22.107             

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
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Subsidievorderingen

Bijdrage Juridische Terminologie 11.250              18.170             

Bijdrage Medische Terminologie 18.200              18.200             

Bijdrage Clarin -                    13.124             

Bijdrage Intrasoft -                    3.360               

Bijdrage Taaladvies -                    5.000               

Bijdrage ANK -                    25.000             

Bijdrage Clariah + (WP6) 12.704              -                   

Bijdrage API Spelling 10.000              -                   

Bijdrage Vertaalwoordenschat 9.829                -                   

Bijdrage Versnelling herziening ANS 13.788              -                   

75.771              82.854             

Overige vorderingen

Door te belasten kosten 18.515              12.802             

Overlopende activa

Overlopende activa -                    2.000               

Vooruitbetaalde kosten 10.609              16.280             

10.609              18.280             

Liquide middelen

ING Bank 409.581           735.854          

BNP Paribas 421.232           22.343             

830.814           758.197          

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 203.207 272.917

Bestemming resultaat boekjaar 5.252 -69.710

Stand per 31 december 208.459           203.207          

31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsreserves € €

Matthias de Vriesfonds 35.188 35.188

Matthias de Vriesfonds

Stand per 1 januari 35.188              35.504

Bestemming resultaat boekjaar -                        -316

Stand per 31 december 35.188              35.188             

Bij het opheffen van het fonds heeft het bestuur van het Matthias de Vriesfonds de stichting INT aangewezen als

begunstigde. Doel van de stichting was de bewerking en herziening van het Woordenboek der Nederlandsche Taal van

Professor M. de Vries en de Nederlandse lexicologie in het algemeen op de meest ruime wijze te bevorderen. Het

bestuur van de stichting INT heeft daarop besloten dit geld als bestemmingsreserve aan te wijzen om daaruit de Matthias 

de Vriespenning uit de blijven reiken aan instanties of mensen die een grote bijdrage leveren aan het bereiken van dit

doel.
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VOORZIENINGEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige voorzieningen

Wachtgeldvoorziening 198.425 257.810

Wachtgeldvoorziening

Stand per 1 januari 257.810 316.007

Dotatie 50.000 74.138

Onttrekking -109.385 -132.335

Stand per 31 december 198.425 257.810

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

Schulden aan kredietinstellingen € €

BNP Paribas                         - -                        

Handelscrediteuren

Crediteuren 53.302 52.523

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 106.186           109.251

Premies pensioen 28.695              28.740

134.881 137.991

31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden € €

Vooruitontvangen: Elexis baten 68.188              128.182

Vooruitontvangen: Didactische laag ANS -                    8.365

Vooruitontvangen: Clariah+ WP3 36.620              14.822

Vooruitontvangen: Clariah+ WP6 -                    19.808

Vooruitontvangen: SignOn 132.808           -                        

Vooruitontvangen: Diverse projecten 17.391              -                        

Te betalen vakantiegeld 61.984              63.416

Verplichtingen i.v.m. verlof 58.276              58.276

Nog te betalen accountantskosten 8.100                7.500

Nog te ontvangen facturen 206                   6.914

383.573 307.283

Overlopende passiva

Overlopende passiva 41.837 10.441             

41.837              10.441             
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Detacheringsovereenkomsten

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Rapenburg 61 te Leiden. De

huurverplichting 2022 bedraagt € 90.197. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurverplichting loopt tot en met 31

januari 2025.

Daarnaast huurt Stiching INT twee serverracks en accespoints met een huurverplichting van € 20.508,- per jaar totaal. Dit

contract wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd en is ingegaan per 01 juli 2012.

De stichting heeft op 24 september 2020 een detacheringsovereenkomst afgesloten met de KU Leuven voor de inzet van 

de directeur bestuurder van het INT. De looptijd van deze overeenkomst is van 1 september 2020 t/m 30 september 

2023. De inhuurverplichting voor 2022 bedraagt € 93.069.
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2.6    Toelichting op de staat van baten en lasten

2020
Rekening Begroting Rekening

€ € €

Subsidiebijdragen Taalunie

Bijdrage Taalunie         2.534.160         2.543.513        2.484.468 

ANS - Didactische laag               12.990               18.500                5.510 

ANS - Versnelling herziening               55.154            100.000                         - 

Diverse kleine projecten               13.465                         -                3.300 

Woordcombinaties                 2.500                         -                7.501 

API Spelling               40.000               40.000                         - 

Vertaalwoordenschat               43.579               35.000              24.668 

Juridische Terminologie               45.000               45.000              64.813 

Medische Terminologie (Pinkhof)               40.000               40.000                6.834 

Algemene Nederlandse Klankleer                         -                         -              84.487 

HOTNeV                         -                         -              10.000 

Taalportaal Zuid Afrika                         -                         -                1.100 

Taaladvies.net                 5.000               20.000              35.000 

 2.791.848        2.842.013        2.727.681       

Clariah+ (NWO)

Clariah+ WP3               38.135               59.932              70.756 

Clariah+ WP6               95.019 42.507              98.723             

133.153           102.439           169.479          

Europese projecten

Elexis               76.946               90.000              69.157 

SignOn               64.723 80.476              -                        

141.669           170.476           69.157             

Overige baten

Overige baten (waaronder project Hercules)               15.345               18.333              10.265 

Rise of Complex Verbs Clusters                 5.930                 7.000              35.435 

Detachering               36.397               10.468              68.371 

Royalty's                 1.078                         -                   638 

Diverse inkomsten                 3.510                         -              29.795 

Evenementen                    475                         -               -6.837 

 62.735              35.801              137.667          

2021
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2020
Rekening Begroting Rekening

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 1.871.291 1.902.690 1.937.914

Inhuur personeel 134.628 191.000 131.267

2.005.919 2.093.690 2.069.181

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten 289.208 294.061 280.757

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 267.613 272.103 262.812

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

Apparatuur                 5.858                 6.000                3.928 

Computers               52.653               67.517              76.955 

Inventaris                 3.760                 4.000                3.424 

              62.271               77.517              84.307 

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding                 6.394                 6.000                4.845 

Reiskosten woon-werk                 8.353                 8.000                9.298 

Thuiswerkvergoeding netto                         -                         -                3.700 

Scholings - en opleidingskosten                 2.344                 8.000                   961 

Kosten salarisadministratie               19.786               20.000              20.959 

Overige personeelskosten                 4.748                 4.700               -9.778 

              41.625               46.700              29.985 

Dotatie voorzieningen               50.000               50.000              74.138 

              91.625               96.700           104.123 

 

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed            107.844            109.168           106.867 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden               34.539               35.000              43.562 

Portokosten                    859                 1.000                1.452 

Telecommunicatie                    716                 1.000                   623 

Kosten automatisering                 3.562                 4.500                2.194 

Kopieerkosten                 2.207                 2.500                1.216 

Contributies en abonnementen               16.096               19.440              17.919 

              57.979               63.440              66.966 

De begroting voor de loonkosten totaal was gesteld op € 2.468.854. Ter vergelijking is deze op basis van realisatie 2021

verdeeld over de verschillende posten.

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 29,2 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het

jaar 2020 waren dit gemiddeld 28,8 werknemers.

2021
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Algemene kosten

Accountants- en advieskosten               30.113               27.650              24.844 

Public Relations                 6.219                 3.700                3.140 

Zakelijke verzekeringen                 5.997                         -                4.595 

Bibliotheek, vakliteratuur en abonnementen                 2.142                 2.000                2.157 

Dienstreizen                 3.653               10.000                6.894 

Visitatiekosten               16.882               20.000                         - 

Representatiekosten                 1.895               10.000              16.766 

Inventaris               14.649               20.200              16.433 

              81.550               93.550              74.829 

Projectkosten

ANS - Didactische laag               52.424                         -                         - 

ANS - Versnelling herziening               22.612                         -                         - 

Algemene Nederlandse Klankleer                         -                         -              39.918 

Medische terminologie                         -                         - 29.059

Juridische terminologie               38.826                         - 43.869

Diverse kleine projecten               37.970                         - 2.200

Woordcombinaties                 3.782                         - 7.585

Elexis                 1.170                         - 342

           156.784                         -           122.974 

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 3.360 500 1.195

Leiden, 23 februari 2022

Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal

Prof. dr. F. Steurs, bestuurder Drs. P.L.A. Rüpp, voorzitter Raad van Toezicht

Drs. G. van der Vliet, algemeen lid RvT Prof. mr. J.N.F. Cerfontaine, algemeen lid RvT

De projectkosten zijn in de jaarrekening 2021 uitgesplitst per project. In de voorgaande jaarrekeningen werden deze 

kosten gesaldeerd met de projectbaten. De vergelijkende cijfers 2020 zijn hierop aangepast. De wijziging heeft geen 

impact op het resultaat.
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3. CONTROLEVERKLARING
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