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Bestuursverslag
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Platform Bèta en Techniek (PBT), voor de periode van 1 januari
2021 en tot en met 31 december 2021. Stichting Platform Bèta en Techniek (opgericht op 9 juli 1998)
heeft volgens artikel 3 van de Akte van Statutenwijziging dd 17 december 2010 ten doel de bètatechniek problematiek te verkleinen door de aantrekkelijkheid van bèta-techniek in onderwijs en beroep
te vergroten en daarbij de samenwerking tussen intermediairs en actoren uit het onderwijs en het
bedrijfsleven te bevorderen. Wat meer specifiek betekent dit het volgende:
a) De aantrekkelijkheid van bèta en techniek vakken en opleidingen en onderzoek in het onderwijs te
stimuleren;
b) De aantrekkelijkheid van bèta-techniek beroepen in zowel de publieke als de private sector te
stimuleren en daarbij de samenwerking tussen intermediairs en actoren uit het onderwijs en het
bedrijfsleven bevorderen;
c) Het keuzegedrag van jongeren voor bèta en techniek positief beïnvloeden;d) Het stimuleren van het
aantrekken en vasthouden van bèta technische kenniswerkers uit het buitenland.
Bovenstaande doelen zijn in het beschreven jaar nagestreefd conform de projectplannen die voor de
verschillende programmalijnen zijn opgesteld, meestal gevat in aanvraagformulieren voor
overheidssubsidies.
Activiteiten 2021
In het Activiteitenplan 2021 en bijbehorende begroting vormen de basis voor de uitvoering van de
activiteiten van PTvT, welke op programma-/activiteitenbasis wordt aangevuld door
overheidsfinanciering.
In het activiteitenplan wordt via verschillende programma’s, waarvan de grootste Jet-Net&Technet
(JNTN) en Katapult zijn, uitwerking gegeven aan de gemeenschappelijke aanpak waarin de regionale
onderwijs (bedrijven) netwerken optimaal te koppelen aan de goede en veelgebruikte (leer)middelen
zoals in de loop der jaren ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met uitkomsten van
(wetenschappelijk) onderzoek en evaluaties van uitvoering van programma’s waarin docenten en
werknemers van bedrijven hun terugkoppeling hebben gegeven.
Wij hebben de afgelopen jaren vanuit de verschillende organisaties geïnvesteerd in het ontwikkelen van
nieuwe aanpakken en producten zoals BètaTechMentality en 7 werelden van techniek. In 2021 is ook
nadrukkelijk gewerkt, mede op uitdrukkelijk verzoek van sociale partners alsmede de overheid, aan het
interesseren van verschillende doelgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn in technische studies
en banen. Zo is er veel werk gemaakt van onderzoek doen naar waarom meisjes en jongeren met een
migrantenachtergrond niet voor technische studies kiezen en ook in mindere mate doorstromen naar de
technische branches en sectoren. Ook de invloed van ouders is nader onderzocht en geeft nieuwe
handvatten voor toekomstige activiteiten. De inzichten zijn, mede door Corona vaak digitaal, veel
gedeeld met partijen in het veld. Hier was veel interesse voor.
Vanuit Techniekpact worden de activiteiten optimaal met regio’s gedeeld. Mede door de inzichten vanuit
de Techniekpact Monitor worden regionale partijen, samen met onderwijsinstellingen en bedrijven
aangespoord het DOEN centraal te stellen. Om op deze wijze zoveel mogelijk jongeren van 4-18 jaar te
bereiken en hiermee bij te dragen aan de doelstelling om alle kinderen in het funderend onderwijs in
aanraking met technologie te laten komen.
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Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht
Vanaf het kalenderjaar 2020 werken stichting Techniektalent.nu en stichting PBT intensief samen door
middel van een holdingstructuur, waarmee het bestuur van, en het toezicht over Techniektalent.nu en
PBT wordt samengebracht in Platform Talent voor Technologie als zogenaamde “holdingstichting”.
Platform Talent voor Technologie is hiermee de statutair bestuurder van de onderliggende organisaties.
Het collegiaal bestuur van PTvT wordt gevormd door Chris van Bokkum (tot 1 december 2021) en
Beatrice Boots. Toezicht op de holdingstichting en het bestuur wordt gehouden door de Raad van
Toezicht PTvT, bestaande uit:
Ab van der Touw (voorzitter)
Annemarie Jorritsma
Doekle Terpstra (tot 4 februari 2021)
Jan Hendrik Dronkers
Jeroen van der Veer (tot 25 november 2021)
Marloes Michon (tot 25 november 2021)
Ineke Dezentjé Hamming (tot 21 april 2021)
Renata Voss
Han Busker
Piet Fortuin (tot 25 november 2021)
Verantwoordingscyclus
Per programma of project dient PBT een subsidieaanvraag, voorzien van concrete doelstellingen en een
begroting in bij het betreffende ministerie. In het geval van OCW verloopt deze procedure via DUS-I.
Verantwoording geschied na afloop van het project of kalenderjaar, via een gestandaardiseerd formulier.
In het geval van andere ministeries wordt per project de wijze van aanvragen bepaald. Financiële
verantwoording wordt afgelegd middels gecontroleerde jaarrekeningen of separate
subsidieverantwoordingen.
Personeelsbezetting
Het Platform Bèta Techniek heeft voor de uitvoering van het beleid medewerkers aangesteld. Het
gemiddelde aantal fte in 2021 bedroeg 38,8 (2020: 36,25). Per 31 december 2021 waren er 40
medewerkers (2020: 42) in dienst. Het aantal medewerkers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
Er is geen sprake van een pensioenregeling. Ter compensatie ontvangen medewerkers een extra
bijdrage op basis van hun bruto salaris.
Verantwoordingscyclus
Elk jaar legt het PBT een begroting ter goedkeuring voor aan de ministeries van OC&W, SZW en EZK.
Daarnaast legt het met een jaarverslag verantwoording af. Dit jaarverslag is opgesplitst in twee delen:
een financieel jaarverslag en een inhoudelijk jaarverslag. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de
financiële uitvoering van deze programma’s en de voortgang van de overige activiteiten.
Risico’s
Met betrekking tot renterisico’s prijsrisico’s, kredietrisico’s, marktrisico’s en liquiditeitsrisico’s kan worden
opgemerkt dat deze zodanig klein zijn, dat het bestuur het aanvaardbaar acht hiervoor geen specifieke
maatregelen te treffen. Inherent aan de hoogte van de algemene reserve en het uitgavenpatroon van de
afgelopen jaren is dat de continuïteitsveronderstelling zich niet beperkt tot een bepaalde periode. De
stichting loopt uitsluitend renterisico over de banksaldi als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Risico’s ten aanzien van toekomstige kasstromen worden uitsluitend gelopen ten aanzien van
vorderingen. De stichting heeft gegeven de omvang van de risico’s besloten zich hiertegen niet in te
dekken. De bovenstaande risico’s van de stichting zijn in kaart gebracht. Er is voldoende financiering
beschikbaar om de komende jaren de statutaire doelstellingen uit te voeren. Ten aan zien van het
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aangaan van verplichtingen met derden heeft het Platform Bèta Techniek beheersingsmaatregelen
getroffen waardoor risico’s van niet na (kunnen) komen van de verplichtingen zijn teruggebracht naar
nihil.
Subsidievoorwaarden
Projectsubsidies
De projectsubsidies die beschikbaar worden gesteld door de ministeries van OC&W, SZW en EZK en
vanuit de EU dienen uitsluitend te worden aangewend voor de realisering van activiteiten beschreven in
de projectplannen waarvoor subsidie is verkregen. Per project dient een verslag van activiteiten te
worden ingediend. De financiële verantwoording geschiedt in het financieel jaarverslag van PBT of door
middel van een aparte verantwoording vergezeld van een controleverklaring.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de bestemmingsfondsen, de bestemmingsreserve t.b.v.
weerstandsvermogen en een bestemmingsreserve Publieke middelen. De bestemmingsfondsen bestaan
uit niet bestede programmamiddelen en blijven voor het betreffende programma beschikbaar.
De bestemmingsreserve t.b.v. het weerstansvermogen is gevormd door de productiviteitswinst door
efficiency tot en met 2017. Deze reserve wordt gevormd ter dekking van toekomstige risico’s en is vrij
besteedbaar binnen de statutaire doelstellingen. Vanaf 2018 is een bestemmingsreserve Fusielasten
gevormd welke in 2019 is overgegaan in een bestemmingsreserve Publieke middelen. Deze
bestemmingsreserve is beschikbaar voor (aanvullende) financiering van projecten uit publieke middelen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit van het totale eigen vermogen bedraagt 60%. De solvabiliteit van het vermogen
(bestemmingsreserves) dat vrij ter besteding is door de stichting bedraagt 49%.
Liquiditeit
De liquide middelen bedragen per 31 december 2021 k€ 7.026. De liquide middelen op de
betaalrekeningen en bedrijfsspaarrekeningen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het saldo van
de G-rekening kan worden gebruikt om betalingen aan de Belastingdienst te doen.
Exploitatie
De directe kosten – inclusief in 2021 aangegane verplichtingen - van de programmalijnen bedroegen k€
5.717. Dit is inclusief de personele ondersteuning. De kosten van de programmamedewerkers zijn, door
middel van een toerekening op basis van tarieven uit de Handleiding van de Rijksoverheid, verdeeld
over de programma’s en bedragen in 2021 k€ 4.522. Deze uitgaven werden gedekt door de diversie
projectsubsidies en –bijdragen (k€ 6.295).
Het verschil tussen de beschikbare middelen en de uitgaven is onttrokken of toegevoegd aan de
bestemmingsfondsen en de bestemmingsreserve ultimo het boekjaar.
Het saldo van de bestemmingsfondsen en reserves bedraagt k€ 5.354 (2020: k€ 4.765). Van de
bestemmingsfondsen zijn reeds bedragen gereserveerd voor uitvoering in 2022. Voor de
projectsubsidies geldt dat deze middelen beschikbaar blijven voor het betreffende project.
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Vooruitzichten 2022
Programma en kernactiviteiten 2022
2022 staat in het teken van de uitwerking van het regeerakkoord, waarbij het doel van PTvT is om de
kennis, expertise en netwerken zoveel mogelijk ten dienste te stellen voor de voor PTvT relevante
onderwerpen. Een vervolgstap daarop is – wanneer de rol van PTvT bij de uitwerking duidelijk is – het
betrekken van branches/sociale partners bij de verdere uitwerking en financiering. Sociale partners
hebben daarnaast te kennen gegeven een Groeifondsvoorstel voor de derde termijn te willen
ontwikkelen op het gebied van instroom po/vo.<<Tekst nog in te vullen>>
Continuïteit van de activiteiten:
De jaarrekening 2021 is door het bestuur opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Verder is er in het boekjaar geen sprake geweest van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. Tevens zijn er geen bijzondere gebeurtenissen geweest waarin in de jaarrekening rekening
gehouden moet worden.
Hoogachtend,
28 juni 2022
Directie, namens de Raad van Toezicht van Stichting Platform Bèta en Techniek

B.R. Boots
Bestuursvoorzitter / directeur

Voor meer informatie
Bezoekadres
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag
Postadres
Postbus 76
2501 CB Den Haag
Tel. 070-3119711
Fax 070-3119710
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Verslag Raad van Toezicht
Vergaderingen
In 2021 hebben er acht Raad van Toezicht vergaderingen plaatsgevonden. De vergaderingen vonden
plaats op de volgende data:
4 februari: digitaal
19 februari: digitaal
21 april: digitaal
31 mei: digitaal
23 juni: Restaurant De Markies, Woerden
22 juli: digitaal
21 september: digitaal
25 november: digitaal
Leden
De Raad van Toezicht telde op 31 december 2021 vijf leden, te weten: dhr. Ab van der Touw
(voorzitter), dhr. mevr. Annemarie Jorritsma, dhr. Jan Hendrik Dronkers, mevr. Renata Voss en dhr. Han
Busker.
Vergaderonderwerpen
Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van alle clusters aan de orde gesteld: bedrijfsvoering,
scholen en bedrijven, strategie en ontwikkeling en leren & werken.
Dit jaar heeft PBT wederom nieuwe en aanvullende programma-opdrachten van de ministeries EZK en
OCW toegewezen gekregen. Hieruit spreekt vertrouwen van de overheid in de goede uitvoering van
PBT. De programma’s richten zich op vooral op vmbo en mbo en daarnaast volgen de EZKprogramma’s uit het MKB Actieplan van dit kabinet. Ook andere onderdelen uit het MKB Actieplan van
dit kabinet zijn bij PBT belegd. Daarnaast is voor het eerst een directe opdracht van SZW in uitvoering
gebracht (SLIM regeling) en weten ook steeds meer andere partijen zoals regionale overheden het
Platform te vinden. Voor de toekomst wordt veel van deze programma’s verwacht. Verder is er
gesproken over een gezamenlijke investeringsagenda die partijen kunnen gebruiken voor hun eigen
programma’s en gesprekken met derden. De monitoring van de doelstelling “10 op 10” is elke
vergadering besproken. Uiteraard is ook de Covid-19 crisis elke bijeenkomst ruim besproken en heeft
de Rvt vastgesteld dat het bestuur de juiste acties heeft ondernomen om de continuïteit van de
organisatie te waarborgen. Een belangrijk aandachtspunt is de afbouw van Stichting TT.nu geweest
waarmee een intensieve samenwerking plaats vond. Hiervoor is twee keer aanvullend vergaderd om de
grote consequenties die dit besluit heeft gehad te bespreken. Het is te betreuren dat sociale partners een
andere, nog ongewisse, route willen volgen en dit consequenties heeft voor de stichting TT.nu en dit deel
van het personeel. De afwikkeling is met sociale partners in goed overleg afgerond en veel van deze
werknemers hebben weer een nieuwe baan gevonden. Ook de werkzaamheden zijn in goed overleg
afgebouwd en PBT heeft zich hiervoor dienstbaar opgesteld. Voor de toekomst biedt de aanvraag
“Opschalen PPS in het beroepsonderwijs” bij het Groeifonds veel nieuwe kansen. Het Platform is hier
goed op voorbereid.
Namens de Raad van Toezicht van Stichting Platform Talent voor Technologie.
Drs. Ab van der Touw

Voorzitter Raad van Toezicht
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Stichting Platform Bèta en Techniek te 's Gravenhage

Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel batig saldoverdeling)

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

2.533

4.052

Materiële vaste activa

2

38.890

77.151

41.423

81.203

Som der vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
3
Vorderingen op handelsdebiteuren
4
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en overlopende activa 5

166.607
939.272
712.325

110.782
431.769
989.519
1.818.204

1.532.070

7.026.634

6.169.660

Som der vlottende activa

8.844.838

7.701.730

Totaal activazijde

8.886.261

7.782.933

Liquide middelen

6
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€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

PASSIVA

Stichtingsvermogen

7

8
Bestemmingsreserve Publieke middelen
Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen 9
Bestemmingsfonds
10

206.174
4.065.785
1.082.052

245.500
4.065.785
454.590
5.354.011

4.765.875

-

8.400

Voorzieningen
Overige voorzieningen

11

Kortlopende schulden

12

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

13
14
15

276.646

79.310

276.387
2.979.217

236.155
2.693.193

Totaal passivazijde

10

3.532.250

3.008.658

8.886.261

7.782.933

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

4.677.965
1.617.347

5.285.400
1.616.900

4.165.473
1.144.231

6.295.312

6.902.300

5.309.704

5.717.300
44.700
3.930.217
137.115
96.564
162.191
102.452
-4.522.310

6.901.200
3.745.000
144.200
126.700
117.000
36.100
-4.139.800

5.249.692
52.828
3.710.987
135.240
115.951
153.714
148.458
-4.325.594

5.668.229

6.930.400

5.241.276

627.083

-28.100

68.428

-

-

99

627.083

-28.100

68.527

16

Baten
Subsidies en bijdragen
Overige opbrengsten

Lasten
Programmalasten
Afschrijvingen op vaste activa
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Financieel beheer en onafhankelijke accountant
Overige bedrijfskosten
Bedrijfslasten ten laste van programma’s

17
18
19
20
21
22
23
24

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Totaal van netto resultaat

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve Publieke Middelen

11

2021
€

2020
€

666.409
-39.326

59.590
8.937

627.083

68.527
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Platform Bèta en Techniek is feitelijk en statutair gevestigd op Oranjebuitensingel 6, 2511 VE
te 's Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27173605.
Algemene toelichting
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Het Platform heeft ten doel de bètatechniek problematiek te verkleinen door de aantrekkelijkheid van
bètatechniek in het onderwijs en beroepen te vergroten. Hierbij wil het Platform de samenwerking tussen
intermediairs en actoren uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven bevorderen. Daarnaast heeft de
stichting tot doel het beheren van subsidies die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van het
primaire doel (statuten, artikel 3, lid 1). Hiermee is de stichting bevoegd om programma’s uit te voeren
die vanuit een secundair oogpunt bijdragen aan het behalen van de primaire doelstelling.
Het gaat hierbij in het bijzonder om excellentieprogramma’s.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Platform Bèta en Techniek is feitelijk gevestigd op Oranjebuitensingel 6, 2511 VE te 's
Gravenhage.
Continuïteit
Informatieverschaffing over continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting PBT.
Groepsverhoudingen
Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Vanaf het kalenderjaar 2020 werken stichting PBT en stichting Techniektalent.nu intensief samen door
middel van een holdingstructuur, waarmee het bestuur van, en het toezicht over PBT wordt
samengebracht in Platform Talent voor Technologie als zogenaamde “holdingstichting”. Stichting
Platform Talent (Oranjebuitensingel 6, 2511 VE te 's-Gravenhage) voor Technologie is hiermee de
statutair bestuurder van de onderliggende organisaties.
Medio 2021 hebben de de deelnemende fondsen in stichting Techniektalent.nu besloten de bijdragen
voor 2022 niet meer ter beschikking te gaan stellen. Hiermee houdt de financiering op voor
Techniektalent.nu en is in overleg met de deelnemende fondsen in liquidatie gegaan. Met de toegezegde
bijdragen van de deelnemende fondsen is Techniektalent.nu, voor zover bekend het ten tijde van de
opmaak van onderhavige jaarrekening, in staat om alle verplichtingen na te komen en te liquideren
zonder liquidatieverlies. Hierin ligt geen risico besloten voor Stichting PBT en/of Stichting Platform voor
Technologie.
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Schattingen
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Platform Bèta en Techniek 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.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Bij het opstellen van het financieel jaarverslag zijn de grondslagen voor financiële verslaggeving uit titel
9 Boek 2 BW gevolgd en de Beleidsregels toepassing WNT. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de grondslagen van de in Nederland van toepassing zijnde RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven alsmede artikel 2:362 lid 1 BW.
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij anders is vermeld.
De verschillen en redenen die tot herziening van de indeling en bedragen ten opzichte van
voorgaand jaar hebben geleid
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de realisatiecijfers van 2020 en de begroting
2021 zoals opgenomen in de diverse subsidieaanvragen en samengevat in de begroting van december
2021. De vergelijkende cijfers zijn, waar dat voor vergelijking noodzakelijk of wenselijk is, aangepast aan
de opzet van 2021.
Leases
Operationele leases
De stichting heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op
lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, projecttoekenningen,
crediteuren en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de contante
waarde van toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
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Grondslagen
De waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijving. De lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische
gebruiksduur van de desbetreffende materiële vaste activa, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De geschatte economische gebruiksduur van de vaste bedrijfsmiddelen is 3 tot 5 jaar. Er
wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen per balansdatum.
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
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
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Bestemmingsfondsen
Een bestemmingsfonds is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting is toegestaan en deze
beperking door derden is aangebracht. De diverse bestemmingsfondsen blijven beschikbaar voor de
projecten waarvoor de middelen zijn toegekend.
Kortlopende schulden
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.
De waardering van de staat van baten en lasten
De bepaling van het resultaat
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.
Subsidiebaten
De toegekende subsidies van ministeries, provincies of EU worden opgenomen als omzet voor zover
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deze zijn ontvangen dan wel een recht hierop is ontstaan.
Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, wordt de omvang van de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd
aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.
Indien in een volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen
wordt geput, wordt deze besteding in de staat van baten en lasten als last verwerkt. Deze besteding
wordt dan verwerkt via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de bestemmingsreserves
respectievelijk bestemmingsfondsen.
Andere baten
Hieronder te verstaan de Overige opbrengsten. De toegekende overige opbrengsten worden opgenomen
als omzet voor zover deze zijn ontvangen dan wel een recht hierop is ontstaan.
Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, wordt de omvang van de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd
aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.
Indien in een volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen
wordt geput, wordt deze besteding in de staat van baten en lasten als last verwerkt. Deze besteding
wordt dan verwerkt via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de bestemmingsreserves
respectievelijk bestemmingsfondsen.
Lasten
Programmalasten
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is
ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de
subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan.
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De stichting heeft geen
pensioenregeling.
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.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

Vaste activa
31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.533

4.052

1 Immateriële vaste activa
Software

Immateriële vaste activa
Software
€
Stand per 1 januari 2021
7.891
-3.839

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
1 januari 2021

4.052

Mutaties
Afschrijvingen

-1.519

Saldo mutaties

-1.519

Stand per 31 december 2021
7.891
-5.358

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
31 december 2021

2.533

31-12-2021
€

31-12-2020
€

38.890

77.151

2 Materiële vaste activa
Inventarissen
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Materiële vaste activa
Inventarissen

Totaal

€

Vervoermiddelen
€

250.294
-173.143

718
-718

251.012
-173.861

77.151

-

77.151

Investeringen
Afschrijvingen

4.920
-43.181

-

4.920
-43.181

Saldo mutaties

-38.261

-

-38.261

255.214
-216.324

718
-718

255.932
-217.042

38.890

-

38.890

€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
1 januari 2021

Mutaties

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
31 december 2021

De post Inventarissen bestaan uit kantoorinventaris en computer hardware. In 2021 zijn er investeringen
gepleegd in de computer hardware. De hardware worden in 3 jaar afgeschreven. De inventarissen en
vervoermiddelen worden in 5 jaar afgeschreven. Er hebben zich in 2021 geen bijzondere
waardeverminderingen voorgedaan.
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Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
Er zijn geen vorderingen met een looptijd van > 1 jaar.
De reële waarde en de nominale waarde zijn vrijwel gelijk vanwege het kortlopende karakter van deze
vorderingen.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

166.607

110.782

31-12-2021
€

31-12-2020
€

42.576
896.696

431.769

939.272

431.769

3 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

4 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vordering op Stichting Platform Talent voor Technologie
Vordering op Stichting Techniektalent.nu

Stichting PBT werkt gezamenlijk met Stichting Techniektalent aan het programma. Als gevolg hiervan
worden gezamelijke kosten gerealiseerd en vervolgens gedeeld. Ook is er sprake van personele inzet
van de ene stichting bij de andere stichting.
De rekening courant Techniektalent behelst het saldo van de onderling verrekende lasten. Dit zal begin
2022 worden verrekend. Hierover wordt geen rente berekend.
Hoewel Techiektalent gedurende 2022 ophoudt te bestaan is zij in staat om alle verplichtingen na te
komen en te liquideren zonder liquidatieverlies. Hierin ligt geen debiteurenrisico besloten voor Stichting
PBT en/of Stichting Platform voor Technologie.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

503.642
208.683

742.602
246.917

712.325

989.519

5 Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

503.642

742.602

Overige vorderingen
Te vorderen overige subsidies

Deze post bestaat uit diverse nog te ontvangen projectbijdragen tot en met 2021. Deze bijdragen worden
ontvangen na verantwoording of facturering van de gerealiseerde kosten.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

193.444
15.239

218.390
28.527

208.683

246.917

Overlopende activa
Nog te factureren bedragen
Overlopende activa

Deze post bestaat uit nog te factureren bedragen voor doorberekende dienstverlening, nog te factureren
Jet-Net bijdragen.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

195
996.444
6.029.995
-

43
998.935
5.170.549
133

7.026.634

6.169.660

6 Liquide middelen
Kas
ABN AMRO
Rabobank
F van Lanschot bankiers NV

Er is een Rabobank G-rekening met een saldo van € 127.541 per 31 december 2021, het restant van de
liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA
7 Stichtingsvermogen
BestemBestemmingsreserve mingsreserve
Publieke Weerstandsmiddelen
vermogen
€
€

Bestemmingsfonds

Totaal

€

€

Stand per 1 januari 2021
Mutatie uit resultaatverdeling
Overboeking

245.500
-39.326
-

4.065.785
-

454.590
666.409
-38.947

4.765.875
627.083
-38.947

Stand per 31 december 2021

206.174

4.065.785

1.082.052

5.354.011

Het voorstel is om het exploitatiesaldo toe te voegen aan de Bestemmingsfondsen en de
Bestemmingsreserve Publieke Middelen.
Het bestemmingsfonds moet worden gezien als een verplichting. De bestedingen vinden plaats conform
de programmalijnen. De stand ultimo 2021 betreft de nog niet bestede projectsubsidies. Deze resterende
middelen zijn een gevolg van vertraagde uitvoering en zullen worden bestemd in 2022. Per
projectsubsidie is een bestemmingsfonds gevormd.
De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen werd tot en met 2017 gevormd door de
productiviteitswinst door efficiency. Deze reserve wordt door het bestuur aangehouden als
weerstandsvermogen en is ter dekking van toekomstige risico’s. De bestemmingsreserve is verder vrij
besteedbaar binnen de statutaire doelstellingen.
Vanaf 2018 is de productiviteitswinst toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Publieke middelen. Deze
bestemmingsreserve is beschikbaar voor (aanvullende) financiering van projecten uit publieke middelen.
31-12-2021
€

31-12-2020
€

206.174

245.500

8 Bestemmingsreserve Publieke middelen
Bestemmingsreserve (publiek)
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2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

245.500
-39.326

236.563
8.937

Stand per 31 december

206.174

245.500

31-12-2021
€

31-12-2020
€

4.065.785

4.065.785

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Mutaties

4.065.785
-

4.065.785
-

Stand per 31 december

4.065.785

4.065.785

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1.082.052

454.590

Bestemmingsreserve (publiek)

9 Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen
Bestemmingsreserve Algemeen

Bestemmingsreserve Algemeen

10 Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
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2021
€

2020
€

454.590
666.409
-38.947

395.000
59.590
-

1.082.052

454.590

31-12-2021
€

31-12-2020
€

-

8.400

2021
€

2020
€

8.400
-8.400

8.400
-

-

8.400

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Overboeking van Nog te ontvangen bedragen inzake HC Topsectoren 2020-2023

Stand per 31 december

Voorzieningen

11 Overige voorzieningen
Voorziening transitievergoeding

Voorziening transitievergoeding
Stand per 1 januari
Afname als gevolg van uitkering transitievergoeding

Stand per 31 december

12 Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden zijn <1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde door het kortlopende
karakter.
31-12-2021
31-12-2020
€
€
13 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
276.646

Crediteuren
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

37.396
238.991

33.801
202.354

276.387

236.155

31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.110.391
413.830
256.245
106.617
58.541
33.593

2.155.350
47.686
241.228
109.544
76.425
62.960

2.979.217

2.693.193

14 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

15 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies
Te verrekenen subsidies
Projectverplichtingen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies
In december zijn enkele voorschotten ontvangen op projectsubsidies voor projecten die in 2022 van start
gaan.
Te verrekenen projectsubsidies
Van programma’s die zijn afgerond wordt het niet bestede deel van de subsidie na afrekening door het
ministerie verrekend. Op deze subsidies geldt dan ook een terugbetalingsverplichting op de niet bestede
middelen.
Projectverplichtingen
De projectverplichtingen zijn de resterende, in het kader van de projectsubsidies aangegane,
verplichtingen.

23

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Stichting Platform Bèta en Techniek te 's Gravenhage

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Tekstuele toelichting
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Overeenkomst huisvesting
Per 1 november 2016 is PBT gehuisvest aan de Oranjebuitensingel. Hiertoe is een huurovereenkomst
gesloten met Patrizia Residential. De overeenkomst loopt tot en met 31 maart 2023 met een
mogelijkheid tot verlenging tot en met 30 september 2023, waarna de overeenkomst flexibel wordt
voortgezet met en opzegtermijn van 3 maanden. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen op
jaarbasis circa k€ 112.
Te betalen (k€):
Binnen één jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

112
140
-

Leaseovereenkomst auto
Er is een leasecontract voor een personenauto.
Een leasecontract van XL lease met looptijd van 1 november 2020 t/m 31 december 2023.
De jaarlijkse leaseprijs bedraagt € 22.560.
Te betalen (k€):
Binnen één jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

23
45
-

Beheer en onderhoud ICT
Voor het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur is door stichting Techniektalent een
overeenkomst afgesloten met Kwalitist. PBT draagt 50% van de kosten. Deze overeenkomst wordt elk
jaar verlengd met één jaar. De kosten bedroegen in 2021 gen circa k€ 23 op jaarbasis, k€ 11,5 voor
PBT. Voor 2022 zullen hier nieuwe afspraken over worden gemaakt gezien de liquidatie van
Techniektalent.nu.
Lease-overeenkomst printer/kopieerapparaat
Met Van Rietschoten is een lease-overeenkomst afgesloten voor het gebruik van printers en
kopieerapparaten. Deze overeenkomst is voor drie jaar afgesloten.
De jaarlijkse leaseprijs bedraagt € 5.000.
De resterende verplichting bedraagt per 31 december 2021 € 10.000.
Te betalen (K€):
Binnen één jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

5
10
-

Informatieverschaffing over niet uit de balans blijkende verplichtingen ten behoeve van
groepsmaatschappijen
Vanaf het kalenderjaar 2020 werken stichting PBT en stichting Techniektalent.nu intensief samen door
middel van een holdingstructuur, waarmee het bestuur van, en het toezicht over PBT wordt
samengebracht in Platform Talent voor Technologie als zogenaamde “holdingstichting”. Platform Talent
voor Technologie is hiermee de statutair bestuurder van de onderliggende organisaties. Voor het de
dienst van collegiaal bestuur wordt door PTvT kosten in rekening gebracht. Tegelijkertijd brengt PBT de
personeelskosten voor de bestuurder in rekening bij PTvT. Deze bedragen zijn gelijk en worden met
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elkaar verrekend.
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Stichting PBT vormt samen met stichting Platform Talent voor Technologie en stichting
Techniektalent.nu een fiscale eenheid. Reden om deze fiscale eenheid te vormen is om de onderlinge
leveringen vrijgesteld van omzetbelasting te kunnen realiseren. Platform Talent voor Technologie
fungeert als stichting die de aangifte voor de fiscale eenheid verzorgt.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
De toelichting op de staat van baten en lasten heeft betrekking op de exploitatie van het PBT in totaal.
Per saldo is er een overschot van gerealiseerd in 2021, het saldo van de baten en lasten bedraagt
- € 627.083.
Dit overschot wordt gevormd door de saldi op de programmamiddelen en de productiviteitswinst door
efficiency. Van een daadwerkelijk overschot op de programmamiddelen is echter geen sprake. Daar
waar baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, wordt de omvang van de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd
aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen. De productiviteitswinst van 2021 is
opgenomen in de bestemmingsreserve Publieke middelen per 31 december 2021, waarbij één bedrag
uit het bedrijfsresultaat verrekend wordt met een bestemmingsfonds.

16 Baten
Subsidies en bijdragen
Overige opbrengsten

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

4.677.965
1.617.347

5.285.400
1.616.900

4.165.473
1.144.231

6.295.312

6.902.300

5.309.704

Tekstuele toelichting
Informatieverschaffing over baten
Subsidies en bijdragen
In 2021 zijn van het Ministerie van OC&W, SZW en EZK, een provincie en vanuit de EU
projectsubsidies toegekend voor de uitvoering van ingediende projectplannen. Per projectsubsidie is een
uitputting opgesteld. De subsidies hebben allen een incidenteel karakter. De maximale looptijd van de
subsidies bedraagt tot en met 31 december 2023.
Overige opbrengsten
Overige inkomsten
Naast de projectsubsidies van de Ministeries OC&W, SZW, EZK, een provincie en de EU zijn er enkele
bijdragen van diverse partijen ontvangen. Ook is er sprake van detacheringen van medewerkers van
PBT bij externe organisaties. Deze opbrengsten zijn meestal voor een periode korter dan een jaar
beschikbaar gesteld.
Bijdragen bedrijfsleven Jet-Net
Naast projectsubsidies ontvangt het Platform in het kader van Jet-Net/TechNet bijdragen van het
bedrijfsleven. Deze bedragen werden beschikbaar gesteld voor het programma Jet-Net/TechNet dat
door Stichting Techniektalent werd uitgevoerd.
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2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

5.717.300

6.901.200

5.249.692

17 Programmalasten
Programmalasten

De verschillen tussen de gerealiseerde en de begrote programmalasten worden veroorzaakt doordat
enkele activiteiten vertraging hebben opgelopen. In dat geval zullen de activiteiten in 2022 uitgevoerd
worden en schuiven de middelen hiervoor mee.

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

1.519
43.181

-

599
52.229

44.700

-

52.828

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

3.092.815
448.969
98.592
289.841

3.593.000
102.000
50.000

2.894.292
463.170
51.568
301.957

3.930.217

3.745.000

3.710.987

18 Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

19 Personeelslasten
Salarissen
Sociale lasten
Overige vergoedingen
Externen / uitzendkrachten

Het PBT heeft per 31 december 2021 40 medewerkers in dienst (2020: 42). Het gemiddelde aantal fte in
2021 bedroeg 38,8 (2020: 37,53). Hiervan is 35.9 fte werkzaam voor programma’s, 2,90 fte is werkzaam
geweest voor de algemene bedrijfsvoering. Het aantal medewerkers dat werkzaam is buiten Nederland
is nihil.
Er is geen sprake van een pensioenregeling. Ter compensatie ontvangen medewerkers een extra
bijdrage op basis van hun bruto salaris.
Voor enkele programma’s is externe expertise ingehuurd. Deze kosten vallen binnen de begroting van
de programma’s.
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Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording
De WNT is van toepassing op stichting PBT. Het voor stichting PBT toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2021 € 209.000 (het algemene bezoldigingsmaximum).
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn
de Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari
2020 (d.d. 21 november 2019) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als
uitgangspunt gehanteerd.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de stichting Platform Bèta Techniek van
toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het weergegeven toepasselijk WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNTmaximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden
10% van het bezoldigingsmaximum.
Er zijn geen functionarissen die de norm overschrijden.
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De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2021 geen bezoldiging (2020: idem).

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

115.699
14.188
2.871
4.357

121.200
15.000
3.000
5.000

132.691
2.549
-

137.115

144.200

135.240

20 Huisvestingskosten
Betaalde huur
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Beveiligingskosten
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2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

10.207
29.218
32.189
18.992
3.043
2.915

20.100
41.300
22.800
25.000
15.000
2.500

15.617
18.166
35.969
32.523
10.374
3.302

96.564

126.700

115.951

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

92.269
11.209
58.713

82.000
35.000

101.665
52.049

162.191

117.000

153.714

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

25.039
13.273
22.703
9.568
998
3.004
5.959
21.908

23.000
2.500
5.000
5.600
-

4.133
36.593
47.661
11.958
37.206
9.526
1.381

102.452

36.100

148.458

21 Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en faxkosten
Kosten automatisering
Assurantiepremie
Overige kantoorkosten
Abonnementen

22 Financieel beheer en onafhankelijke accountant
Kosten administratieve dienstverlening
Bankkosten
Accountantskosten

23 Overige bedrijfskosten
Autokosten
Co-financieringprojecten
Representatie- en verkoopkosten
Fusiekosten
Boetes en bekeuringen
Communicatiekosten
Overige algemene bedrijfskosten
Externe adviseurs
Kosten salarisadministratie
Overige baten en lasten
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2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

-2.883.775
-908.147
-730.388

-2.490.400
-958.300
-691.100

-3.085.778
-680.524
-559.292

-4.522.310

-4.139.800

-4.325.594

24 Bedrijfslasten ten laste van programma’s
Doorbelaste personeelskosten aan programma's
Opbrengsten detacheringen
Doorbelaste bureaulasten aan programma's

De personeels-, huisvestings- en bureaulasten worden doorbelast aan de programma’s. De lasten zijn
namelijk direct gerelateerd zijn aan deze programma’s. De doorberekening dient de lasten voor
algemene ondersteuning en overige overhead te dekken. In 2021 bedragen de bedrijfslasten ten
behoeve van de programma’s k€ 4.522 (2020: k€ 4.325).
Dit bedrag bestaat uit intern doorbelaste personele en bedrijfslasten, alsmede opbrengsten vanuit
detacheringsafspraken.

's Gravenhage, 28 juni 2022

Het bestuur,
vertegenwoordigd door:
B.R. Boots
Directeur

Het bestuur
vertegenwoordigd door
P.F. Moerman
Directeur

31

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Stichting Platform Bèta en Techniek te 's Gravenhage

OVERIGE GEGEVENS

Verwijzing naar de accountantsverklaring
Deze wordt separaat aan dit jaarverslag toegevoegd.
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Het voorstel is om het saldo van de projectsubsidies waarvoor een bijzondere bestemming is
aangewezen en in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, via de resultaatbestemming te verrekenen
met de bestemmingsfondsen en het restant te muteren in de Bestemmingsreserve Publieke Middelen.
Het voorstel is voorts om het positieve resultaat als gevolg van de productiviteitswinst toe te voegen aan
de Bestemmingsreserve Publieke Middelen, waarbij één bedrag uit het bedrijfsresultaat verrekend wordt
met een bestemmingsfonds.
Vooruitlopend op de vaststelling zijn deze voorstellen reeds in de jaarrekening verwerkt.
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