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 Voorwoord

 De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM, biedt u hierbij het fi nan-

cieel jaarverslag 2008 aan. In dit jaarverslag wordt in fi nanciële termen verantwoording 

afgelegd over de uitvoering van natuurkundig onderzoek. De ordening van de verant-

woording is, gegeven de programmatische werkwijze van FOM, primair gebaseerd op de 

onderzoeksactiviteiten, te weten de FOM-programma’s, de projectruimte, de andere acti-

viteiten en de algemene kosten van de organisatie.

De totale jaarverantwoording die FOM afl egt bestaat uit drie verschillende producten, te 

weten:

• FOM-jaarboek
 Bevat het bestuursverslag waarin we rapporteren over de realisatie van de doel-

stellingen van FOM. Tevens worden de wetenschappelijke resultaten van het binnen 

FOM in 2008 uitgevoerde onderzoek beschreven.

• Sociaal jaarverslag
 Hierin doen we verslag van het gevoerde personeelsbeleid. Daarbij schenken we 

expliciet aan de resultaten van de begeleiding en opleiding van onze promovendi.

• Financieel jaarverslag
 Hierin wordt inzicht geboden in de balans per 31 december 2008, de baten en lasten en 

kasstroom in 2008.

Met deze drie publicaties geeft FOM invulling aan haar verantwoordingsplicht naar de 

samenleving. 

Het fi nancieel jaarverslag is één van de vaste onderdelen van de jaarlijkse verantwoor-

ding van FOM aan de belangrijkste fi nancier, de Nederlandse organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NWO). In de Statuten van FOM is vastgelegd dat het Uitvoerend 

Bestuur jaarlijks aan de Raad van Bestuur van FOM en aan NWO fi nancieel verslag doet.

Dit verslag is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door 

Blömer, accountants en adviseurs te Nieuwegein. Deze verklaring is opgenomen in 

hoofdstuk V ‘Overige informatie’.

Bij de inrichting van het fi nancieel jaarverslag is reeds in belangrijke mate uitgegaan 

van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen (richtlijn 660), 

waar FOM naar verwachting in de toekomst aan zal moeten voldoen. Wij vertrouwen dat 

het Financieel Jaarverslag door deze nieuwe indeling en door de nieuwe vormgeving toe-

gankelijker is geworden.

Namens het Uitvoerend Bestuur,

dr. Hans Chang

Utrecht, 17 maart 2009
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I  Stichting FOM
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I.1  DE ORGANISATIE

De Stichting FOM
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM, is op 15 april 1946 opgericht. De missie van FOM 

staat in haar statuten omschreven als ‘de bevordering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - 

inclusief het door mogelijke toepassingen geïnspireerde - in Nederland omtrent de materie, in het algemeen 

belang en in dat van het hoger onderwijs.’

FOM is als onderzoeksorganisatie aangewezen door het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op 19 augustus 2003 is een convenant tussen NWO en FOM getekend 

waarin de afspraken over de organisatorische relatie tussen NWO en FOM zijn vastgelegd. 

Volgens het convenant geschiedt de fi nanciering van FOM door NWO enerzijds vanuit het Algemeen Bestuur 

van NWO vanwege het onderzoek dat in de FOM-instituten wordt uitgevoerd en anderzijds vanuit het NWO-

Gebiedsbestuur Natuurkunde vanwege het werk in universitaire groepen, instituten of andere door NWO toege-

laten instellingen. Met NWO is afgesproken dat het Uitvoerend Bestuur van FOM dit in operationele zin ziet als 

één (totaal)subsidie van NWO. Er bestaat een personele unie tussen het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO 

en het Uitvoerend Bestuur van FOM.

Strategie
FOM vertaalt haar missie in strategische plannen. Door de personele unie met het NWO-gebied Natuurkunde 

(GBN) formuleren FOM en GBN deze plannen gezamenlijk. Het vigerende document – Strategisch Plan FOM/GBN 

2004 –2010 – stelt twee hoofddoelen:

1. handhaven/versterken van de internationale topkwaliteit van het natuurkundig onderzoek in Nederland;

2. meer fundamenteel onderzoek doen op die gebieden waar de kans op economische en maatschappelijke 

innovaties groot is.

Het eerste doel streeft FOM na door het signaleren en faciliteren van onderzoek van de potentieel hoogste kwali-

teit, het bewaken van de kwaliteit van het lopend onderzoek en het zorgen voor een gezonde competitie binnen 

de Nederlandse fysica. 

Ten aanzien van het tweede doel heeft FOM in 2008 een nota uitgebracht met als titel ‘Fundamenteel onderzoek 

voor de maatschappij’, Valorisatie bij FOM. Daarin beschrijft FOM wat de organisatie de komende jaren gaat 

doen om te zorgen dat het fundamentele onderzoek waar dat mogelijk is sterker ten dienste komt van de maat-

schappij. In het taalgebruik binnen FOM is er inmiddels sprake van ‘Physics for Science’ en ‘Physics for Society’. Het 

woord ‘Society’ geeft aan dat FOM zich niet beperkt tot de zogenaamde economische valorisatie, maar ook fun-

damenteel natuurkundig onderzoek wil stimuleren vanuit het belang voor maatschappelijke probleemvelden 

als energie, gezondheid en dergelijke. 

Het Strategisch Plan en de valorisatienota zijn te downloaden vanaf de FOM-website (www.fom.nl).

Onderzoekprogrammering
FOM is een programmaorganisatie. De organisatie wordt primair aangestuurd op basis van de onderzoeksactivi-

teiten van FOM, te weten de FOM-programma’s, de projectruimte, de andere activiteiten en de algemene kosten 

van de organisatie. In het kader van deze FOM-activiteiten worden er onderzoeksprojecten uitgevoerd.

FOM-programma’s bestaan uit samenhangende activiteiten die gericht zijn op het realiseren van wetenschap-

pelijke doelstellingen. Aan een programma wordt een totaalbudget toegekend, de zogenaamde ‘fi nanciële 

envelop’, die is verdeeld over kalenderjaren.
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Het grootste lopende FOM-programma, ATLAS, loopt negentien jaar met een totaal budget van ko 47.875. 

Het kleinste reguliere FOM-programma, Two-dimensional turbulence (2DTURB), loopt tien jaar met een totaal 

budget van ko 1.026.

Via de FOM-projectruimte kunnen onderzoekers in competitie fi nanciering verwerven voor projecten met een 

fysische vraagstelling. Met dit instrument wordt de natuurkunde in zijn volle breedte op kwaliteit gestimu-

leerd.

Voorbeelden van andere activiteiten zijn het FOm/v-stimuleringsprogramma, de contracten met derden, de 

begrotingspost ‘Knelpunten & Experimenten’ en de activiteit Valorisatie.

 

Vanuit de Algemene Kosten van de Organisatie wordt het FOM-bureau gefi nancierd.

Typen FOM-programma’s
Er worden binnen FOM de volgende typen FOM-programma’s onderscheiden:

1. Vrije programma’s 

 Dit zijn programma’s voor toponderzoek met een overtuigende fysische en/of technisch-fysische doelstelling. 

De voornaamste kenmerken zijn - naast wetenschappelijke kwaliteit - focus, kritische massa en cohesie.

De voor vrije programma’s beschikbare middelen zijn verdeeld over twee compartimenten, één voor bottom-

up initiatieven (80%) waar het aan de onderzoekers is om uitdagende programma-aanvragen in te dienen 

en één voor top-down initiatieven (20%) te bepalen door het Uitvoerend Bestuur. Na toekenning van de 

middelen wordt er bij de uitvoering van de programma’s beheersmatig geen onderscheid gemaakt tussen 

een programma afkomstig uit het bottom-up compartiment of een programma afkomstig uit het top-down 

compartiment.

2. Industrial Partnership Programmes
 Dit zijn onderzoeksprogramma’s voor fysisch onderzoek op gebieden die voor de industrie relevant zijn, 

waarbij externe partners ten minste 50% van de kosten van het onderzoek voor hun rekening nemen.

3. Missiebudgetten
 Ieder instituut heeft een missiebudget van waaruit de infrastructuur van het instituut wordt gefi nancierd. De 

infrastructuur omvat (het grootste gedeelte van) de vaste wetenschappelijke en technische staf, werkplaatsen, 

huisvesting en dergelijke. 

Het aantal programma’s was de afgelopen jaren als volgt:

Aantal programma’s 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005

Vrije programma’s

- in uitvoering (groen)  55  50  48  52 

- in ontwikkeling (oranje)  -  -  1  1 

 55  50  49  53 

Industrial Partnership Programmes

- in uitvoering (groen)  14  12  11  10 

- in ontwikkeling (oranje)  -  1  1  2 

 14  13  12  12 

Missiebudgetten  4  4  4  4 

Totaal programma’s  73  67  65  69 

Sinds de opening van het loket voor Vrije programma’s in 2007 stijgt het aantal lopende FOM-programma’s. 

Ook het aantal lopende Industrial Partnership Programmes (IPP’s) stijgt gestaag.
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Organisatiestructuur
De organisatiestructuur bestond in 2008 uit drie FOM-instituten (AMOLF, SAF/NIKHEF en Rijnhuizen), een grote 

FOM werkgroep op het KVI in Groningen en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) met daarin 

de universitaire werkgroepen op elf locaties. De dagelijkse leiding over de Stichting FOM berust bij de directeur 

(daartoe ondersteund door een bureau).

De uiteindelijke leiding over de werkzaamheden berust bij het Uitvoerend Bestuur (bestaande uit vijf leden van 

de Raad van Bestuur). Deze legt hierover verantwoording af aan de Raad van Bestuur. 

In onderstaand organogram is de situatie per 31-12-2008 weergegeven. 

FOM-groep 
op KVI

TUD
RU 
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I.2  BIJZONDERE GEBEURTENISSEN IN 2008

FOM-programma’s
Vrije programma’s: resultaat programmaloket
Voor de zogenaamde Vrije programma’s kunnen één keer per jaar aanvragen worden ingediend (met sluitings-

datum 1 maart). In de eerste ronde vindt er een selectie plaats op basis van vooraanmeldingen, waarbij werk-

gemeenschapscommissies een belangrijke adviserende rol spelen. In de tweede ronde wordt over uitgewerkte 

programma-aanvragen het advies van internationale referenten ingewonnen. Er waren op de sluitingsdatum 

achttien vooraanmeldingen. Na de eerste selectieronde bleven er acht over. Daarvan zijn er uiteindelijk zes 

gehonoreerd (33%). 

Daarnaast heeft FOM op het gebied van de gezondheidszorg het onderzoekprogramma 107, New physics in-

struments for health care (NIG-FOM), ingesteld. Dit programma wordt via, de top-down, inbreng van FOM in het 

NWO-thema ‘Nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg’.

De zeven gehonoreerde Vrije programma’s hebben de volgende kenmerken:

Industrial partnership programmes: nieuwe programma’s
In 2008 zijn drie nieuwe IP-programma’s ingesteld, namelijk I15 SDMP, I18 MCM en I19 BRM met de volgende 

kenmerken:

programma-

nummer

programma-

leider

titel looptijd subgebieden budget 

(kB)

FP107 Prof.dr. I.T. Young New physics instruments for health care 2008 - 2014 FL 100%  1.000 

FP108 Prof.dr.ir. H. 

Hilgenkamp

Inter-phase - New electronic and magnetic states at 

interfaces in complex oxide heterostructures

2009 - 2013 COMOP 50% NANO 

50 %

 3.033 

FP109 Prof.dr. Th.H.M. 

Rasing

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: 

combining fast time and short length scales for 

tomorrow’s technology

2009 - 2014 NANO 100%  3.007 

FP110 Prof.dr. 

A.M.Dogterom

Spatial design of biochemical regulation networks 2009 - 2013 FL 100%  3.066 

FP111 Prof.dr. A. van 

Blaaderen

Control over functional nanoparticle solids 2009 - 2014 COMOP 20% NANO 

80%

 2.397 

FP112 Prof.dr.ir. G.J.F. van 

Heijst

Droplets in turbulent fl ow 2009 - 2014 FeF 100%  2.550 

FP113 Prof.dr. A. Polman Nano-photovoltaics 2009 - 2013 NANO 100%  2.415 

programma-

nummer

programmaleider titel looptijd bedrijven budget 

(kB)

I15 Prof.dr.ir. M.G.D. 

Geers

Size dependent material properties 2008 - 2012 M2i, various 

industrial partners

 2.024 

I18 Prof.dr. E.H. Brück Magnetocaloric materials not only for cooling 

applications

2008 - 2012 BASF Future 

Business GmbH

 1.348 

I19 Prof.dr. R.J. Hamer Bio(-related) materials 2008 - 2013 DPI, TIFN  5.000 
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Daarnaast heeft in 2008 IP-programma I09, Joint Solar Programme (JSP) een tweede fase gekregen dankzij een 

fi nanciële bijdrage van ko 2.000 van Nuon (de eerste fase wordt gefi nancierd door Shell) en is IP-programma I16 

iPOG uitgebreid dankzij aanvullende fi nanciering met ko 1.000 van Shell.

Missiebudgetten instituten: besluiten naar aanleiding van missie-evaluaties
De FOM-instituten worden regelmatig beoordeeld door internationale visitatiecommissies.

De evaluatie van het FOM-Instituut voor Subatomaire Fysica NIKHEF in 2007, met als uitkomst excellent, werd 

in 2008 bestuurlijk afgerond met het structureel verhogen van het missiebudget met ko 450, plus een toeken-

ning van een tijdelijk accres van het Algemeen Bestuur van NWO, ter grootte van ko 450 per jaar over de periode 

2008-2010.

In 2008 bezocht een internationaal panel het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen voor een tussentijdse 

evaluatie. Het panel was zeer positief over het instituut, (‘zeer goed’ tot ‘excellent’, al had het ook enkele kriti-

sche opmerkingen over de plannen voor de komende jaren. De bestuurlijke besluitvorming over deze evaluatie 

wordt in 2009 afgerond.

FOM-projectruimte
In 2008 heeft besluitvorming plaatsgevonden over 44 aanvragen die in de tweede helft van 2007 waren inge-

diend. Hiervan zijn er 13 gehonoreerd (30%). 

Sinds 2008 hanteert FOM twee vaste deadlines voor indienen (1 mei en 1 november). In de eerste indienronde 

zijn 53 aanvragen ingediend, waarvan er 13 zijn gehonoreerd (25%). Van de in de tweede indienronde ingediende 

45 aanvragen zijn er in 2008 na de eerste beoordeling 19 afgewezen. Over de resterende 26 aanvragen zal de 

besluitvorming in 2009 plaatsvinden.

Andere activiteiten
A16 Valorisatie
Voor de uitvoering van de plannen zoals verwoord in de valorisatienota is door het Uitvoerend Bestuur een bud-

get van in totaal ko 3.170 beschikbaar gesteld over de periode 2008 tot en met 2013. Dit budget wordt beheerd 

binnen de andere activiteit A16, Valorisatie. In 2008 is aan één bedrijf een starterslening verschaft.

A06 Contract research Rijnhuizen: Centre of Excellence
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen ontving van NWO een half miljoen euro voor de oprichting van 

een Centre of Excellence voor samenwerking van de onderzoeksgroep fusiefysica en vier Russische instituten. 

Het Centre of Excellence onderzoekt het fundamenteel fysische gedrag van fusieplasma’s in de context van de 

internationale onderzoeksreactor ITER, die in aanbouw is in het Zuid-Franse Cadarache.

Selectie nieuw team interne controle onderzoeken
Het toetsen van de adequate toepassing van de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Controle (IC) 

procedures binnen FOM, door middel van het verrichten van IC onderzoeken, wordt door FOM uitbesteed aan 

een accountantskantoor. Tot en met 2007 is E.J. Boersen RA van Blömer accountants en adviseurs BV te Nieuwe-

gein verantwoordelijk geweest voor deze interne controle onderzoeken. Het accountantskantoor Blömer, onder 

verantwoordelijkheid van drs. J.J. Odijk RA, verricht tevens de externe controle van de jaarrekening bij FOM. Het 

onderbrengen van de interne en externe controle bij hetzelfde kantoor vindt FOM niet langer wenselijk. In 2008 

is besloten voor de interne controle-onderzoeken een nieuw extern team te selecteren. In de tweede helft van 

2008 is een interne controle-onderzoek uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers, onder de verantwoordelijk-

heid van Drs. J.W. Stoker RA.
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I.3  TRENDS 2004-2008

In deze paragraaf worden de fi nanciële ontwikkelingen in de periode 2004 tot en met 2008 beschreven. Om de 

getallen van de diverse jaren vergelijkbaar te maken zijn de gegevens van de voorgaande jaren gecorrigeerd voor 

alle wijzigingen in de verslaggeving (presentatie en grondslagen) die in deze periode hebben plaatsgevonden. 

Baten

Baten in ko Begroting Realisatie

2008 2008 2007 2006 2005 2004

NWO basissubsidie  65.816  65.391  63.454  69.709  59.658  60.647 

Overheidsbijdragen en subsidies:

- Ministerie van EZ  1.431  1.681  1.206  609  815  581 

- Ministerie van OCW  2.061  1.172  1.097  75  -  - 

Werk in opdracht van derden:

- NWO subsidies derden contracten  2.933  3.525  8.292  5.420  1.876  4.426 

- Universiteiten  1.410  1.952  2.081  2.345  1.761  1.857 
- Europese Unie  4.243  3.818  4.584  3.985  3.904  3.400 

- Bedrijven  6.998  5.564  4.810  6.268  4.814  5.254 

Overige baten  69  29  136  153  601  109 

Totaal baten  84.961  83.132  85.660  88.564  73.429  76.274 

De nominale stijging van de totale baten van FOM van ko 76.274 in 2004 naar ko 83.132 in 2008 (verschil ko 6.858) 

is in belangrijke mate het gevolg van de stijging van de NWO baten en de overheidsbijdragen en subsidies. De 

post ‘werk in opdracht van derden’ en de overige baten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

De totale baten 2008 zijn ko 1.829 lager dan begroot vanwege onderzoeksachterstanden en ko 2.528 lager dan in 

2007, voornamelijk vanwege lagere baten vanuit NWO-groot.
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De ontwikkeling van de NWO basissubsidie in de periode 2004-2008 vertoont een stijging van ko 4.744 door 

loon- en prijscompensaties en incidentele toekenningen. Voor de Nieuwbouw AMOLF is in 2008 ko 1.435 (2007 

ko 1.402 en 2006 ko 8.818) ontvangen. 

De afwijking tussen de realisatie 2008 en de begroting bedraagt ko 425. Dit betreft de post Size dependent mate-

rial properties, waarvan de baten in 2007 zijn gerealiseerd nadat de novemberbegroting was vastgesteld. In 2008 

is deze post alsnog begroot en toegekend.

In 2008 bedroeg de NWO basissubsidie bijna 79% van de FOM-baten. Het aandeel NWO basissubsidie is stabiel 

over de periode 2004 tot en met 2008.

Overheidsbijdragen en subsidies
De baten vanuit het Ministerie van EZ betreffen FES-gelden voor VL-e, NanoNed en Achieve. Deze baten fl uctu-

eren over de jaren en zijn afhankelijk van de toekenningen en de gemaakte uren en kosten in een jaar.

De afwijking van 2008 ten opzichte van de 2007 (ko 475 hoger) komt grotendeels door meer baten voor het project 

Achieve.

De baten vanuit het Ministerie van OCW betreffen voornamelijk de FES-gelden voor ITER-NL.

De afwijking van 2008 ten opzichte van de begroting (ko 889 lager) komt doordat in 2008 aanmerkelijk minder 

kosten zijn gemaakt dan begroot, waardoor de baten eveneens lager zijn.

Werk in opdracht van derden
De NWO subsidies derden contracten laten een fl uctuerend beeld zien. Dit komt doordat de subsidies voor grote 

investeringen fl uctueren over de jaren. Daarnaast is er een gestage groei te zien met name vanwege de toeken-

ningen uit de Vernieuwingsimpuls. 

Het verschil ten opzichte van de begroting is verwaarloosbaar.

De baten van universiteiten zijn licht gestegen van ko 1.857 in 2004 tot ko 1.952 in 2008. Begroot is ko 1.410. Er zijn 

in 2008 baten gerealiseerd die in voorgaande jaren in de begroting waren opgenomen.

De baten Europese Unie (inclusief Euratom) laten een licht stijgende lijn zien ten opzichte van 2004 (ko 418). De 

baten van de Europese Unie (exclusief Euratom) zijn in 2008 ten opzichte van 2007 gedaald (ko 457), evenals de 

baten Euratom (ko 309).

Ten opzichte van de begroting zijn de baten Euratom (ko 511) hoger door inloop op de bestedingen van FOM voor 

fusie onderzoek. De baten voor de Europese Unie blijven achter bij de begroting (ko 936) door lagere bestedingen 

dan verwacht.

De baten van bedrijven zijn van 2004 tot en met 2008 gestegen met ko 310 (5,9%). Ten opzichte van 2007 is er 

een stijging te constateren ko 754. Ten opzichte van de begroting blijven de baten 2008 ko 1.434 achter. Dit komt 

voornamelijk door onderzoeksachterstanden bij de BUW, waardoor de baten niet gerealiseerd kunnen worden 

(ko 1.078). 

De overige baten vertonen een fl uctuerend beeld. Deze post bestaat onder andere uit incidentele baten van 

verkoop van apparatuur. 
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Lasten

Lasten in ko Begroting Realisatie

2008 2008 2007 2006 2005 2004

Programma’s:

- Vrije programma’s  18.966  19.076  22.745  24.851  28.734  47.402 

- IP-programma’s  7.328  4.226  4.220  4.791  4.641  3.710 

- Overgangsprogramma’s  -  -  -  -  -  6.990 

- Missiebudgetten  25.090  25.330  24.084  20.776  23.975  - 

Totaal programma’s 51.384 48.632 51.049 50.418 57.350 58.102

Projectruimte  8.721  5.965  6.535  7.473  7.720  7.745 

Andere activiteiten  19.799  30.346  20.072  15.366  16.627  14.752 

Algemene kosten van de organisatie  4.313  3.957  3.838  3.738  3.703  3.575 

Balansmutaties  (9.119)  (12.541)  (5.182)  8.329  353  918 

Bestedingsmutaties  4.164 - -  -  -  - 

Totaal lasten  79.262  76.359  76.312  85.324  85.753  85.092 

De lasten voor de programma’s als totaal zijn vanaf 2006 lager dan voorgaande jaren en vertonen een dalend 

verloop. Deze daling is veroorzaakt door de in 2003 ingestelde programmastop voor vrije programma’s. In 2007 

is het programmaloket opengesteld. Eind 2008 zijn 7 nieuwe vrije programma’s toegekend. De zes eind 2007 toe-

gekende programma’s zijn in de loop van 2008 gestart. De eind 2008 toegekende programma’s zullen in de loop 

van 2009 opstarten en vervolgens tot uitvoering komen. De lasten voor de programma’s zullen naar verwachting 

de komende jaren weer stijgen.

Het verschil tussen de begroting en de lasten in de projectruimte komt onder meer door de in de begroting 

opgenomen nader te verdelen budgetten ko 2.664 waarop geen kosten worden geboekt. De lasten van de pro-

jectruimte vertonen over de periode 2004-2008 een daling van ko 1.780 vanwege een laag aantal gehonoreerde 

projecten in de jaren 2006 en 2007.
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De lasten van de andere activiteiten fl uctueren in de periode 2004-2008. In 2004-2005 is er onder andere sprake 

van kosten voortvloeiend uit de actie “Reductie liquiditeitspositie FOM” en in 2007 en 2008 zijn er aanzienlijke 

uitgaven gedaan voor de Nieuwbouw AMOLF. Dit verklaart eveneens de afwijking ten opzichte van de begro-

ting. 

De post balansmutaties laat met name vanaf 2006 een grillig verloop zien. Het bedrag van 2006 wordt verklaard 

door de afwaardering van de magneetinstallaties (ko 8.760) en het bedrag in 2007 en 2008 met name door meer 

activeringen (Nieuwbouw AMOLF).

Een indeling van de lasten naar organisatieonderdeel levert de volgende grafi ek op:

De daling bij het KVI komt door de overgang van personeel naar de RUG per 1 januari 2007. De stijging van de 

lasten vanaf 2007 bij Rijnhuizen wordt deels veroorzaakt door meer uitgaven voor de grote investeringen in PSI 

en FELICE. De stijging van de lasten vanaf 2007 bij AMOLF wordt veroorzaakt door de Nieuwbouw. De daling 

bij de BUW in de laatste twee jaren komt door de daling in de programmabestedingen. De eenmalig hogere 

lasten van de BUW in 2006 wordt veroorzaakt door de afwaardering van de Magneet ad ko 8.760. De eenmalige 

hogere last van Algemeen in 2005 betreft de FOM-bijdrage voor de deal RUG-FOM inzake KVI voor een bedrag 

van ko 2.500.
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Resultaat

Resultaat in ko Begroting Realisatie

2008 2008 2007 2006 2005 2004

Saldo baten en lasten  5.699  6.773  9.348  3.240  (12.324)  (8.818)

Financiële baten en lasten  1.139  2.004  1.705  1.082  918  1.218 

Netto resultaat  6.838  8.777  11.053  4.322  (11.406)  (7.600)

Mutatie algemene reserve, onbestemd  2.760  4.496  1.916  3.389  (192)  (2.745)

Mutatie algemene reserve, bestemd  8.242  11.913  4.070  (8.612)  (159)  (1.271)

Mutatie bestemde reserves  7.479  5.926  7.592  3.269  (8.320)  (2.321)

Mutatie bestemde fondsen  (11.643)  (13.558)  (2.525)  6.276  (2.735)  (1.263)

De fi nanciële baten en lasten fl uctueren in samenhang met de mutaties in het saldo liquide middelen en de 

fl uctuaties in het rendement. Sinds 2006 stijgen de fi nanciële baten mede als gevolg van vertragingen in de 

Nieuwbouw AMOLF daar door deze vertraging de liquide middelen van FOM zijn toegenomen.

 

Het netto resultaat 2008 bedraagt ko 8.777 en is sterk gestegen ten opzichte van 2004 (ko 7.600 negatief).

In 2004 en 2005 is duidelijk de negatieve impact zichtbaar van de actie “Reductie liquiditeitspositie FOM” op de 

algemene reserve, onbestemd. Eind 2007 is deze actie fi nancieel afgesloten. In 2005 is naast deze actie het resul-

taat beïnvloed door de last van ko 2.500 voor overname KVI-personeel door de RuG. In 2006 is besloten de rente 

niet meer toe te voegen aan het onderzoeksbudget, maar toe te voegen aan de algemene reserve, onbestemd. Dit 

om deze negatieve reserve naar nihil terug te brengen. 

De mutatie algemene reserve, bestemd laat in 2006 een piek zien door de reeds genoemde afwaardering van 

de magneetinstallaties. Het positieve saldo in 2007 en 2008 wordt veroorzaakt door activeringen voor de nieuw-

bouw AMOLF.

De mutatie van de bestemde reserve geeft aan of de onderzoeksachterstand is gestegen (positieve mutatie), 

dan wel is gedaald. Na jaren van daling is vanaf 2006 de onderzoeksachterstand weer toegenomen. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het minder snel dan verwacht tot besteding komen van nieuw toegekende pro-

gramma’s en een toename van de centrale nader te verdelen begrotingsbudgetten (waarop geen kosten worden 

geboekt) met een bestemming in de toekomst.

De bestemde fondsen fl uctueren over de jaren heen. In 2008 is deze post negatief door de nieuwbouw AMOLF 

(meer bestedingen dan subsidie).
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Personeelsbezetting
De personeelsbezetting in fte’s 2004-2008 was als volgt:

bezetting (fte) per

categorie soort personeel 31-12-08 31-12-07 31-12-06 31-12-05 31-12-04

wetenschappelijk promovendi (oio’s) 303 319 370 416 442

onderzoekers tijdelijk (postdocs) 124 106 121 119 172

onderzoekers in vaste dienst 80 87 93 89 85

technisch technici in vaste dienst 167 170 181 181 194

technici in tijdelijke dienst 32 32 37 48 53

overig 

ondersteunend

overig ondersteunend personeel 

vast

100 101 103 100 103

overig ondersteunend personeel 

tijdelijk

13 13 13 9 7

Totaal 819 828 918 962 1.056

In de jaren 2001-2003 is er een hoge instroom geweest van tijdelijke wetenschappers (oio’s en postdocs). Door 

de programmastop in de jaren daarna is de bezetting van oio’s en postdocs sterk gedaald (meer uitstroom dan 

instroom). De daling van het technisch personeel komt doordat in toenemende mate apparaten zijn ingekocht 

in plaats van zelf te bouwen, hierdoor zijn minder technici nodig. De verwachting is dat de personeelsbezetting 

de komende jaren weer zal stijgen.

Voor gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen op personeelsgebied wordt verwezen naar het Sociaal 

Jaarverslag 2008.
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I.4  BEGROTING 2008 EN LATER

De FOM-begroting per november 2008 (FOM - 08.1743/D) is door het Uitvoerend Bestuur vastgesteld in zijn ver-

gadering van 18 november 2008. De fi nanciële kaders, zoals vermeld in hoofdstuk III van de begroting, bevatten 

de baten, de lasten en het resultaat. Tevens is de resultaatbestemming aangegeven. De begroting omvat de jaren 

2008 t/m 2012.

Baten
Bij het begroten van de baten wordt uitgegaan van de reeds verworden subsidies en contracten. In aanvulling 

daarop wordt een inschatting gemaakt van de nog te verwerven baten voor nieuwe programma’s en projecten.

Begrote baten in ko 2008 2009 2010 2011 2012

NWO basissubsidie  65.816  66.470  64.650  63.240 63.240

Overheidsbijdragen en subsidies:

- Ministerie van EZ  1.431  876  554  324 -

- Ministerie van OCW  2.061  1.900  -  - -

Totaal overheidsbijdragen en subsidies  3.492  2.776  554  324 -

Werk in opdracht van derden:

- NWO subsidies derden contracten  2.933  2.624  2.452  1.438 635

- Universiteiten  1.410  979  672  583 262

- Europese Unie  4.243  3.520  1.963  1.512 1.244

- Bedrijven  6.998  7.092  6.330  4.870 4.638

Totaal werk in opdracht van derden:  15.584  14.215  11.417  8.403 6.779

Overige baten  69  10  -  - -

Nog te verwerven  -  2.900  4.850  6.700 7.000

Totaal baten  84.961  86.371  81.471  78.667 77.019
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De basissubsidie van NWO daalt vanaf 2010 door de door NWO opgelegde korting van ko 1.070 per jaar. Daar-

naast daalt de NWO basissubsidie door het afl open van doelsubsidies die in de basissubsidie worden ingebouwd, 

bijvoorbeeld voor de missieversterking van AMOLF en SAF/NIKHEF en voor de open competitie (programmalo-

ket). In de NWO basissubsidie is vanaf 2009 ko 1.045 opgenomen als verwachte baten voor looncompensatie.

De daling van de overheidsbijdragen en subsidies komt door de afl oop van lopende projecten. De baten van 

het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bevat de bijdrage voor projecten gefi nancierd in het kader van het 

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik), zoals NanoNed bij AMOLF en VL-e bij AMOLF en SAF/

NIKHEF. De baten bij het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bevat de bijdrage voor ITER-NL 

bij Rijnhuizen, gefi nancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). 

Ook de baten voor werk in opdracht van derden dalen vanwege de afl oop van lopende programma’s en pro-

jecten. De NWO subsidies derden contracten betreft specifi eke projectsubsidies, bijvoorbeeld in het kader van 

NWO-Groot, de vernieuwingsimpuls en dergelijke. De baten van universiteiten betreft samenwerkingsprojecten 

met universiteiten. De baten van de Europese Unie betreft voor een belangrijk deel de fi nanciële bijdrage aan het 

fusieonderzoek bij Rijnhuizen in het kader van Euratom. Daarnaast is er groot aantal projecten in het kader van 

de Kaderprogramma’s. De baten van bedrijven zijn bestemd voor IPP’s en voor contractresearch.

De overige baten betreffen incidentele opbrengsten.

Het ‘nog te verwerven deel’ in dit overzicht is de som van de verwachte baten van derden, uitgaande van enige 

terughoudendheid, uit nieuwe projectsubsidies en nieuwe contracten, zoals geraamd door het management van 

de organisatie-eenheden. Deze nemen in de jaren toe omdat een deel van de afl opende projecten en contracten 

naar verwachting door nieuwe worden vervangen. Hierin zijn ook te verwerven baten van bedrijven voor nieuwe 

IPP’s opgenomen.

Lasten
Bij het vaststellen van de begroting stelt het Uitvoerend Bestuur de budgetten van de FOM-activiteiten vast. 

Deze worden opgenomen aan de lastenkant van de FOM-begroting. De in de baten in de NWO basissubsidie 

opgenomen ko 1.045 voor verwachte looncompensatie zijn reeds verdeeld aan de lastenkant.

Begrote lasten in ko 2008 2009 2010 2011 2012

Programma’s:

- Vrije programma’s 18.966  18.557  17.869  17.093 17.499

- IP-programma’s 7.328  9.194  8.500  8.111 7.804

- Missiebudgetten 25.090  25.403  25.564  25.118 24.710

Totaal programma’s 51.384 53.154 51.933 50.322 50.013

Projectruimte 8.721  9.033  8.661  8.663 8.663

Andere activiteiten 19.799  19.136  15.860  14.748 13.475

Algemene kosten van de organisatie 4.313  4.333  4.337  4.343 4.342

Balansmutaties  (9.119)  (4.932)  563  1.190 1.200

Bestedingsmutaties  4.164  16.400  4.358  2.656 1.654

Totaal lasten  79.262  97.124  85.712  81.922 79.347
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Vrije programma’s
De omvang van de vrije programma’s is vanaf 2010 met ko 695 per jaar verlaagd om een deel van de korting van 

de basissubsidie van NWO op te vangen. Daarnaast eindigt in 2010 de doelsubsidie van GBN van ko 500 per jaar 

voor de vrije competitie, die wordt ingezet voor het programmaloket. 

IP-Programma’s
De totale omvang van de IP-programma’s stijgt in 2009 door verwachte bijdragen van derden voor nieuwe 

IP-programma’s. In 2010 eindigt de doelsubsidie van GBN van ko 500 per jaar voor de maatschappij geïnspireerd 

programma’s, die wordt ingezet voor de IPP’s. In dat jaar eindigt ook de doelsubsidie van het AB-NWO voor IP-

programma I10, Extreme UV multilayer optics (XMO), bij Rijnhuizen.

Missiebudget
De omvang van de post missiebudget is structureel en incidenteel verhoogd als gevolg van positieve instituuts-

evaluaties van AMOLF en SAF/NIKHEF. Tevens is vanaf 2009 ko 250 per jaar toegevoegd als nader te bestemmen 

missiebudget.

Projectruimte
De omvang van de projectruimte is vanaf 2010 met ko 375 per jaar verlaagd om een deel van de korting van de 

basissubsidie van NWO op te vangen.

Andere Activiteiten
De grote daling van de omvang van de andere activiteiten komt door een voorzichtige raming van de omvang 

van de te verwerven nieuwe onderzoekscontracten. 

Balansmutaties
De post balansmutaties in de jaren 2008 en 2009 is negatief door hoge activeringen vanwege de nieuwbouw 

AMOLF.

Bestedingsmutaties
De post bestedingsmutaties betreft de begrote afwijking van de bestedingen ten opzichte van de toegekende 

budgetten, met andere woorden de toe- en afname van de restantbudgetten.
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Netto resultaat
Het resultaat is de som van het saldo baten en lasten en het saldo fi nanciële baten en lasten. De fi nanciële baten 

betreft de begrote rentebaten, de fi nanciële lasten betreft de rentelasten van de geldlening voor de nieuwbouw 

AMOLF.

Begroot resultaat in ko 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo baten en lasten  5.699  (10.753)  (4.241)  (3.255) (2.328)

Financiële baten en lasten  1.139  860  786  714 642

Netto resultaat  6.838  (9.893)  (3.455)  (2.541) (1.686)

Resultaatverdeling in ko:

Mutatie algemene reserve, onbestemd  2.760  2.000  1.711  1.628 1.517

Mutatie algemene reserve, bestemd  8.242  4.507  (808)  (1.513) (1.549)

Mutatie bestemde reserves  7.479  740  (2.148)  (3.505) (2.531)

Mutatie bestemde fondsen  (11.643)  (17.140)  (2.210)  849 877

Totaal resultaatverdeling  6.838  (9.893)  (3.455)  (2.541) (1.686)

De resultaatverdeling betreft de volgende balansposten:

- mutatie van algemene reserve, onbestemd
 De mutatie algemene reserve, onbestemd betreft met name rente en verhuuropbrengst.

- mutatie van algemene reserve, bestemd
 De mutatie van algemene reserve, bestemd in 2008 en 2009 betreft met name de activering van de nieuwbouw 

AMOLF.

- mutatie van bestemde reserves
 De mutatie bestemde reserves geeft de omvang van de over- of onderbesteding weer op de toegekende 

budgetten voor exploitatie en middelgrote investeringen. 

- mutatie van bestemde fondsen
 De mutatie bestemde fondsen in 2008 en 2009 betreft met name de activering van het bestemde fonds 

nieuwbouw AMOLF als gevolg van de uitgaven in deze jaren.

Een positief resultaat in dit fi nancieel document wil zeggen dat de bestedingen achterlopen bij de toegekende 

budgetten of dat er sprake is van een waardetoename van de duurzame goederen (bijvoorbeeld een nieuw ge-

bouw).
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I.5  LIQUIDITEITSPOSITIE EN FINANCIËLE INDICATOREN

Liquide middelen
De liquide middelen van FOM per 31-12-2008 bedragen totaal ko 49.739. 

Liquide middelen in ko 31-12-08 31-12-07 31-12-06 31-12-05 31-12-04 31-12-03

Ministerie van Financiën, c.q. Fortis Bank  1.333  712  5.715  1.357  954  925 

Kruisposten  900  284  1.419  -  -  - 

Overige banken en kassen  6  113  110  111  71  172 

Deposito’s met looptijd < 1 jaar  47.500  50.400  23.000  18.000  19.000  28.806 

Deposito’s met looptijd > 1 jaar  -  -  -  -  -  - 

Centraal Beheer  -  -  -  -  10.635  10.328 

Totaal liquide middelen  49.739  51.509  30.244  19.468  30.660  40.231 

Correctie onderbevoorschotting door NWO  4.538  4.538  4.538  4.538  3.176  1.815 

Totaal liquide middelen na correctie  54.277  56.047  34.782  24.006  33.836  42.046 

De liquide middelen zijn in 2008 met ko 1.770 gedaald ten opzichte van 2007. Het saldo liquide middelen met 

betrekking tot de nieuwbouw AMOLF bedroeg per 31-12-2008 ko 8.942 (31-12-2007: ko 20.034), een afname van 

met ko 11.092. 

De overige liquide middelen van FOM zijn met ko 9.322 gestegen van ko 31.475 eind 2007 naar ko 40.797 eind 

2008. Dit komt door een stijging van de resterende verplichtingen ko 5.926 (met name nader te verdelen mid-

delen binnen FOM-Algemeen), een stijging van de voor derden beheerde gelden met ko 1.685 en een daling van 

de vorderingen met ko 1.011.

Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht (III-3).

De verwachting is dat het saldo liquide middelen in de komende jaren zal dalen vanwege kosten voor de nieuw-

bouw AMOLF en vanwege een stijging van de lasten van de vrije programma’s nu er jaarlijks nieuwe FOM-

programma’s worden gehonoreerd.

-10

0

10

20

30

40

50

60

31-12-2003 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 

Li
q

u
id

e 
m

id
d

el
en

 in
 M

 3

FOM m.b.t. nieuwbouw AMOLF 

FOM, overig 



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 824

Financiële indicatoren

Financiële indicatoren 31-12-08 31-12-07 31-12-06 31-12-05 31-12-04 31-12-03

Resterende verplichtingen in ko  33.551  27.625  20.033  13.619  21.939  24.403 

Bestedingsachterstand in maanden  4,5  4,1  3,1  1,9  3,1  3,2 

Current ratio  3,3  3,7  2,4  1,8  2,5  2,8 

Solvabiliteit  62%  59%  66%  64%  70%  70% 

Bestedingsachterstand
Een belangrijke oorzaak van de toename van de liquiditeit van FOM is gelegen in de bestedingsachterstand. De 

toegekende onderzoeksbudgetten komen later dan verwacht tot besteding. Een misfi t tussen toekenning en be-

steding van twee maanden wordt als redelijke termijn beschouwd. De bestedingsachterstand is ondermeer door 

de actie “Reductie liquiditeitspositie FOM” gedaald van 5,9 maanden eind 1999 naar 1,9 maanden eind 2005. De 

laatste drie jaar is de bestedingsachterstand weer toegenomen tot 4,5 maanden eind 2008. 

De stijging in 2008 kan deels worden verklaard doordat de eind 2007 toegekende nieuwe vrije programma’s 

later starten dan verwacht en begroot (gespannen arbeidsmarkt). Zo is er in 2008 voor de in 2007 toegekende 

programma’s slechts 22% uitgegeven ten opzichte van het voor 2008 begrote bedrag van ko 3.313, waardoor de 

resterende verplichtingen stijgen met ko 2.573. Voor de overige lopende projecten en programma’s zijn de reste-

rende verplichtingen per saldo gedaald met ko 1.735.

Daarnaast zijn binnen de resterende verplichtingen de nader te verdelen budgetten voor programma’s, projec-

truimte en andere activiteiten gestegen met ko 5.088. Deze budgetten worden de komende jaren ingezet voor 

nieuwe programma’s en projecten.

Current ratio
De current ratio geeft weer in hoeverre de kortlopende schulden betaald kunnen worden uit het totaal van de 

voorraden, vorderingen op korte termijn en liquide middelen. Gelet op de grote betrouwbaarheid van onze be-

langrijkste debiteur NWO wordt een current ratio van 1,3 als ondergrens gehanteerd. 

De current ratio is van 3,7 eind 2007 gedaald naar 3,3 eind 2008. Dit komt door de stijging van de kortlopende 

schulden en de daling van de vorderingen op korte termijn en de liquide middelen, wat een cumulerend effect 

heeft op de current ratio (minder middelen versus meer schulden). Een waarde van 3,3 voor de current ratio is 

nog steeds ruim boven de ondergrens.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. In het alge-

meen wordt als ondergrens van de solvabiliteit 50% gehanteerd zodat er voldoende eigen vermogen is om in 

geval van faillissement alle verschaffers van vreemd vermogen hun geld terug te betalen. 

De solvabiliteit is in 2008 ten opzichte van die van 2007 licht gestegen (van 59% naar 62%). Dit komt omdat het 

eigen vermogen fors is gestegen (ko 8.777), terwijl het vreemd vermogen slechts licht is gestegen (ko 355). Een 

solvabiliteit van 62% is ruim voldoende.
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I.6  INTERNE BEHEERSING EN TOEZICHT

Financieel beleid
Het belangrijkste fi nanciële sturingsinstrument van FOM is de begroting, die in meerjarig perspectief wordt 

vastgesteld. Programma’s, projectruimte en andere activiteiten (FOM-activiteiten) en daarbinnen de projecten 

worden alleen toegekend als er voldoende fi nanciële ruimte in de begroting is.

De verdeling van de middelen over de onderzoeksactiviteiten wordt bij elk Strategisch Plan opnieuw vastgesteld 

door de Raad van Bestuur. Het vigerende Strategische Plan met de titel Strategisch Plan FOM/GBN 2004 – 2010 is 

in 2004 vastgesteld. 

Gelet op de aansturing door middel van de diverse onderzoeksactiviteiten wordt ook vanuit deze invalshoek 

gerapporteerd in dit jaarverslag.

Administratieve bedrijfsvoering
Uitgangspunt voor de administratieve bedrijfsvoering van FOM zijn de wettelijke termen rechtmatigheid, doel-

matigheid en doeltreffendheid.

De rechtmatigheid wordt gewaarborgd door de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC) op 

de correcte uitvoering daarvan. Met deze structuur wordt ook voldaan aan de controle-eisen zoals geformuleerd 

door NWO en het Ministerie van OCW.

De beheersing van doelmatigheid en doeltreffendheid krijgt gestalte door enerzijds een adequate beoordeling 

van de ingediende onderzoeksaanvragen en anderzijds een adequate bewaking van de uitputting van de door 

het Uitvoerend Bestuur toegekende budgetten. Deze bewaking richt zich vooral op ‘vermijding van overschrij-

ding’ en ‘signaleren van onderbesteding’ door middel van een bewaking van de lasten ten opzichte van de toe-

gekende budgetten.

De bedrijfsvoering binnen het FOM-bureau kent twee niveaus. Het hoogste niveau is FOM-Algemeen. Het tweede 

niveau wordt gevormd door de organisatieonderdelen van FOM. De organisatieonderdelen zijn AMOLF, BUW, 

KVI, Rijnhuizen en SAF/NIKHEF en het FOM-bureau. FOM kent de deeladministraties FOM-Algemeen (inclusief 

bureau), AMOLF, BUW (inclusief KVI), Rijnhuizen en SAF/NIKHEF.

Voor de regulering van deze bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van een aantal instrumenten:

1. De Administratieve Organisatie (AO) is vastgelegd in het “Handboek grondslagen voor en hoofdlijnen van 

de administratieve organisatie en interne controle voor de FOM-organisatie” uit 2006. Daar waar om valide 

redenen in een organisatieonderdeel afgeweken moet worden van deze regels wordt een en ander aanvullend 

vastgelegd in specifi eke lokale AO-beschrijvingen die door de directeur FOM worden vastgesteld. De lokale 

regelgeving is in 2008 geactualiseerd. 

2. De Interne Controle (IC) vindt plaats via een jaarlijks werkschema. Dit wordt vastgesteld door de directeur 

FOM op advies van de afdeling interne controle en in overleg met Hoofd Financiële Zaken. De afdeling interne 

controle rapporteert rechtstreeks aan de directeur. De externe accountant van FOM neemt ook kennis van de 

IC-rapporten.

3. Op de FOM-website wordt in het onderdeel “Projecten & Werkgroepen” aan de werkgroepleiders bij univer-

siteiten inzicht gegeven in de procedure van de toewijzing van budgetten, de spelregels bij besteding daarvan, 

de gang van zaken bij bestellingen en de informatievoorziening op fi nancieel terrein. In het onderdeel 

“Onderzoek” staat vermeld hoe subsidie aangevraagd moet worden.

4. In de fi nanciële verantwoording en de halfjaarrapportage wordt per organisatieonderdeel aan FOM-centraal 

gerapporteerd over de voortgang van de fi nanciële zaken in het betreffende organisatieonderdeel. Daarbij 

gaat het met name over realisatie van de toegekende budgetten, personele bezetting en de beheersing van 

bedrijfsmatige risico’s.
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5. In de novemberbegroting wordt per organisatieonderdeel de fi nanciële situatie in meerjarig perspectief 

vermeld. De begroting is voorzien van een toelichting waarin met name aandacht wordt geschonken aan de 

fi nanciële mogelijkheden en risico’s (voor de toekomst).

6. Geïntegreerde rapportages over toewijzing en uitputting van budgetten en formatie aan programma- en 

werkgroepleiders, waarbij gebruik gemaakt wordt van het in 2007 gerealiseerde datawarehouse.

Baten en fi nanciering
De lasten van de FOM-activiteiten worden gedekt uit subsidies, bijdragen en vergoedingen. Het merendeel daar-

van wordt ontvangen van NWO. Andere belangrijke fi nancieringsbronnen zijn subsidie- en bijdrageregelingen 

vanuit de nationale overheid en de Europese Unie, specifi eke bijdragen vanuit NWO, bijdragen van universitei-

ten en bijdragen en vergoedingen vanuit het bedrijfsleven.

FOM ontvangt structurele subsidie in meerjarig perspectief vanuit twee NWO ‘loketten’, namelijk het Algemeen 

Bestuur en het Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN). FOM beheert de structurele NWO-subsidies geïntegreerd en 

stelt de verdeling over de onderzoeksactiviteiten vast. Naast de structurele subsidies verschaft NWO ook inci-

dentele bijdragen voor specifi eke doelen.

Verslaggeving
Voor de jaarverslaggeving richt FOM zich op het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9 en de (door de Raad voor 

de Jaarverslaggeving opgestelde) richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven 

(richtlijn 640). De toelichting op staat van baten en lasten is echter ingericht conform de invalshoek van de FOM-

activiteiten. Voor de grondslagen van de fi nanciële verslaggeving wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

In de toekomst zal FOM naar verwachting moeten voldoen aan richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor on-

derwijsinstellingen (richtlijn 660). Vooruitlopend hierop is reeds een belangrijk deel van deze richtlijnen in het 

onderhavige fi nancieel jaarverslag geïmplementeerd.

Consolidatie binnen NWO
FOM valt binnen de NWO-groep. Dat betekent dat door NWO een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld 

waarin de activa, passiva, baten, lasten en resultaat van FOM worden samengevoegd met die van de andere 

groepsonderdelen. Ten behoeve van de consolidatie heeft NWO een Consolidatieprotocol 2008 fi nanciële ver-

slaglegging NWO opgesteld. In het kader daarvan levert FOM naast de jaarrekening ook consolidatiestaten aan 

NWO.

In oktober 2004 en in januari 2007 zijn tussen NWO en FOM afspraken gemaakt met betrekking tot afwijkingen 

tussen de jaarrekening en de consolidatiestaten:

- in de jaarrekening worden geactiveerde lasten separaat gepresenteerd onder de balansmutaties, in de 

consolidatiestaten wordt deze post onder de post exploitatielasten instituten verantwoord;

- in de jaarrekening worden de mutaties in de voorzieningen als saldopost onder de lasten gepresenteerd 

(onderdeel van de balansmutaties), in de consolidatiestaten wordt deze post opgesplitst in dotaties, vrijval en 

onttrekkingen;

- in de jaarrekening worden de bouwkosten en de rente van de geldlening ten laste gebracht van het 

bestemd fonds Nieuwbouw AMOLF en wordt het saldo van de activeringen (gelijk aan de bouwkosten) en 

afschrijvingen met betrekking tot het gebouw verrekend met de algemene reserve, bestemd, terwijl in het 

consolidatieprotocol alleen de afschrijvingen op het gebouw en de rente van de geldlening in mindering 

worden gebracht op het bestemd fonds; dit presentatieverschil heeft geen effect op het resultaat of op het 

totaal eigen vermogen. 
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I.7  INVESTERINGSPLANNEN

De hierna genoemde investeringen worden vermeld omdat deze een effect zullen hebben op het toekomstige 

balanstotaal en daarbinnen op de post materiële vaste activa, algemene reserve, onbestemd en bestemde fond-

sen. Daarnaast is er voor bijvoorbeeld nieuwbouw een apart fi nancieringsplan nodig (effect op liquide mid-

delen, langlopende leningen). Voor investeringen is FOM afhankelijk van doelsubsidies van NWO en andere 

fi nanciers.

Nieuwbouw AMOLF
In 2001 is besloten tot de nieuwbouw van AMOLF op het Science Park Amsterdam. Het Uitvoerend Bestuur van 

FOM heeft de maximale bouwsom van de nieuwbouw gesteld op ko 27.700 (absoluut bedrag, geen indexering). 

De voor de nieuwbouw benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschappen en worden via NWO doorgeleid naar FOM. De aanbesteding heeft in de zomer van 2006 

plaatsgevonden. De beoogde oplevering is in de zomer van 2009, een vertraging van circa twee jaar ten opzichte 

van de oorspronkelijk beoogde opleveringsdatum. 

In februari 2006 heeft het Uitvoerend Bestuur besloten om ten behoeve van de fi nanciering van de nieuwbouw 

AMOLF een overeenkomst van geldleen af te sluiten met de Minister van Financiën. De omvang van de geldle-

ning bedraagt ko 17.700 en het bedrag is in 2007 beschikbaar gekomen. De geldlening heeft een rentepercentage 

van 3,9% voor de gehele duur van de overeenkomst (20 jaar). De lening zal ook in 20 jaar worden afgelost (ver-

gelijkbaar met een annuïteitenlening).

Nieuwbouw Rijnhuizen
Technische besprekingen met NWO over de fi nanciering van een beoogde nieuwbouw voor het instituut Rijn-

huizen boekten in 2008 vorderingen. FOM hoopt dat deze besprekingen in 2009 tot een goed einde gebracht 

kunnen worden.

I.8  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM, RISICO’S EN VERWACHTINGEN

Gebeurtenissen na balansdatum met betrekking tot 2008
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke fi nanciële gevolgen met betrekking tot 2008.

FOM en de economische crisis
FOM is bereid om een eigen bijdrage te leveren bij de maatregelen die het kabinet gaat nemen gericht op ‘in-

vesteren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen’. FOM wil daartoe Mo 10 aan voor de toekomst 

gereserveerde middelen in de tijd naar voren te halen. FOM hoopt dat de regering onze plannen versterkt door 

daar Mo 20 aan toe te voegen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de speciale budgetten die de regering gaat instellen. 

Deze inzet van (eigen) Mo 10 is gebaseerd op onze huidige inkomstenprognose tot en met 2013. Het feit dat FOM 

eigen werkgever is, biedt de mogelijkheid om de uitvoering van maatregelen snel ter hand te nemen. Een brief 

met concrete voorstellen is verzonden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en aan de 

Minister van Economische Zaken.

Financiële risico’s
In deze risicoparagraaf worden zaken benoemd die voor het ongestoord functioneren van FOM risico’s kunnen 

opleveren. De signalering van deze zaken is zeer vroegtijdig en de risico’s zijn moeilijk te kwantifi ceren. Daarom 

zijn deze risico’s nog niet meegenomen in de begroting, tenzij anders vermeld. 
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Baten
De baten van de onderzoeksinstelling FOM worden in belangrijke mate bepaald door de jaarlijkse subsidiëring 

vanuit NWO. De FOM-begroting bevat binnen het subsidie een post verwachte baten voor loon- en prijscompen-

satie. Verwacht wordt dat deze verwachte baten zullen worden toegekend.

CVIM
Het resultaat van de Commanditaire Vennootschap voor de Internationale Magneetfaciliteit (CVIM) staat in 2009 

onder druk als gevolg van de hogere energieprijzen en de sterk gestegen transportkosten van de energie. Het 

FOM-aandeel in het resultaat van deze CV bedraagt 66,5%. 

Grote projecten en contracten
De uitvoering van grote projecten, bijvoorbeeld grote investeringen, en grote contracten, wordt nauwgezet ge-

volgd. Er zijn thans geen bijzonderheden te melden.

Financiële verwachtingen voor 2009 en verder
FOM verwacht in 2009 een aantal nieuwe, belangrijke subsidies te verwerven. 

Grote faciliteiten
Als uitvloeisel van de Nederlandse nationale Roadmap grote faciliteiten is in 2008 63 miljoen euro bij NWO 

beschikbaar gekomen voor grote onderzoeksfaciliteiten. Hiervan komt 8,8 miljoen euro beschikbaar voor de 

volgende Europese neutrinotelescoop KM3NeT. Dit bedrag zal via SAF/NIKHEF besteed gaan worden.

Apparatuur
In 2009 zal, naar verwachting, FOM nieuwe investeringsaanvragen indienen in het kader van het NWO-program-

ma Investeringen NWO-groot.

NWO-AB heeft voor de periode 2009 tot en met 2013 in totaal ko 3.189 extra aan investeringen middelgroot aan 

GBN toegekend. De verwachting is de deze door GBN aan FOM worden toegekend. De middelen zijn bestemd 

voor het aanschaffen van apparatuur met een omvang groter dan ko 110 (incl. BTW). Deze middelen zullen wor-

den verdeeld door middel van het programmaloket. 

Sectorplan Natuur- en Scheikunde
In 2008 hebben de natuurkunde (inclusief FOM) en de scheikunde (inclusief het Gebied Chemische Wetenschap-

pen van NWO) samen met succes een stap gezet naar een structurele fi nanciële versterking van onderwijs en 

onderzoek in beide disciplines. Het Sectorplan Natuur- en Scheikunde dat de twee vakgebieden in 2007 bij de 

minister van OCW indienden, heeft geleid tot een fi nanciële injectie van 20 miljoen euro per jaar ingaande 2011. 

Een deel van deze middelen zal door FOM worden beheerd. De Stuurgroep Sectorplan heeft een commissie in-

gesteld om de implementatie ter hand te nemen.

Dynamisering NWO-instituten
NWO heeft eenmalig substantieel additionele middelen beschikbaar voor dynamisering van de budgetten van 

de NWO-instituten en het versterken van deze instituten. De middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van het 

instituutsbeleid en passend in de NWO-strategie. FOM heeft een aanvraag ingediend voor haar instituten. Be-

sluitvorming over de ingediende aanvraag zal plaatsvinden voor 1 juli 2009.

FES-aanvragen 2009
FOM is betrokken bij drie aanvragen in de FES-ronde 2009. Besluitvorming over deze aanvragen zal voor de 

zomer 2009 plaatsvinden. Dit betreft:

- High-tech systems and materials; ‘Towards a sustainable open innovation ecosystem’.

- ITER-NL 2; ‘Innovation for and by ITER’.

- COMICT; ‘COnnecting, Masteringcomplexity, and Innovating by CooperaTion’.
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II  Grondslagen 
van de fi nanciële 
verslaggeving
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II.1  Grondslagen algemeen

Voor zover bij de afzonderlijke posten in het fi nancieel jaarverslag niets is vermeld, zijn de activa en passiva 

tegen nomi nale waarde gewaardeerd op basis van historische kosten; activa waar nodig onder aftrek van voor-

zieningen.In dit fi nancieel jaarverslag zijn de activiteiten van de stichting FOM opgenomen en de deelneming 

van FOM in de internationale magneetfaciliteit in Nijmegen.

Alle bedragen zijn aangegeven in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. Negatieve waarden staan tussen 

haken ( ) weergegeven.

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Vreemde valuta
De gehanteerde koersen van vreemde valuta, zoals begrepen in het saldo vorderingen en schulden, zijn de koer-

sen op het moment van het boeken van de betref fende facturen, die niet in belangrijke mate afwijken van de 

per balansdatum geldende koersen.

Presentatiewijzigingen
In deze jaarrekening is een start gemaakt met het traject om het FJV te conformeren aan de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) 660 Regeling jaarverslaggeving Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De aanpassingen in deze jaarrekening betreffen in grote lijnen:

- het indikken van de balans en de staat van baten en lasten in hoofdstuk III;

- het opnemen van het kasstroomoverzicht in hoofdstuk III;

- het vermelden van de begroting in de staat van baten en lasten;

- separate presentatie van de fi nanciële baten en lasten;

- de lay-out van de tabellen van hoofdstuk III en IV.

Daarnaast zijn de volgende presentatiewijzigingen doorgevoerd:

- De opbrengst-categorisering wordt vanaf boekjaar 2008 niet alleen meer bepaald op basis van de contract-

partner. Als de contractpartner alleen als penvoerder fungeert, wordt de opbrengst-categorisering bepaald op 

basis van de subsidieverlener. Voor lopende contracten zijn ook de cijfers voor 2008 aangepast. 

- Vanaf 2008 wordt de door NWO verstrekte basissubsidie op basis van door NWO verschafte overzichten als 

zodanig gepresenteerd in de jaarrekening en worden de NWO-groot-subsidies als NWO-subsidies derden 

contracten gepresenteerd. Daarnaast wordt de NWO-subsidie voor het IP-programma Extreme UV multilayer 

optics als NWO-basissubsidie gepresenteerd, in plaats van NWO-subsidies derden contracten.

 De vergelijkende cijfers van de begroting en 2007 zijn aangepast conform deze methodiek.
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II.2  Waarderingsgrondslagen balans

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Tot de materiële vaste activa worden gerekend alle aanschaffi ngen van duurzame infrastruc turele gebruiks-

goederen. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd te gen de aanschaf waarde, onder aftrek van afschrijvingen. 

De lineaire afschrijving wordt geba seerd op de eco nomische levensduur.

Bij de bepaling van de afschrijving wordt de volgende levensduur gehanteerd:

Gebouwen 33 jaar

Tijdelijke huisvesting AMOLF 5 jaar

Infrastructurele inventaris:

Installaties en apparatuur 10 jaar

Computerapparatuur 4 jaar

Kantoormeubilair 10 jaar

Transportmiddelen 5 jaar

In het jaar van aanschaffi ng wordt het volledige jaar afgeschreven. 

Wetenschappelijke apparatuur wordt niet geactiveerd maar in het jaar van aanschaf in één keer “afgeschreven”. 

Financiële vaste activa
Deelneming C.V. tot exploitatie van de internationale magneetfaci liteit
De deelneming in de C.V. tot exploitatie van de internationale magneetfaciliteit te Nijmegen is gewaardeerd 

tegen het aandeel dat de FOM heeft in de economische waarde van de C.V.

Depot voor pensioengelden
Dit betreffen depotgelden aangehouden bij Centraal Beheer en het Ministerie van Financiën ter dekking van 

verplichtingen voor pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht.

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Waardering geschiedt tegen de laatst bekende verkrijgingprijs met toepassing van het fi fostelsel (fi rst in, fi rst 

out). Alleen de courante voorraad wordt gewaardeerd. 

Vorderingen op korte termijn
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening wegens 

oninbaarheid.

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve betreft het vrij besteedbare vermogen waaraan door het bestuur nog een bestemming kan 

worden gegeven.

Er is geen rekening gehouden met stille reserves (met name gebouwen en terreinen).
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Algemene reserve, bestemd
Dit betreft de waarde van de materiële vaste activa, de waarde van de deelneming in de magneetfaciliteit, de 

waarde in de voorraden en de waarde van de additionele fondsen van de instituten.

Bestemde reserves
Bestemde reserves zijn de reserves die door het bestuur van FOM als zodanig zijn geoormerkt.

De bestemde resterende verplichtingen binnen de bestemde reserves hebben betrekking op de binnen de FOM-

or ganisatie aan activiteiten toegekende budgetten die nog niet besteed zijn (de zogenaamde restbudgetten). Bij 

de resterende verplichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen de externe verplichtingen en de interne ver-

plichtingen. De resterende externe verplichtingen zijn de restbudgetten bij BUW en KVI en restbudgetten van 

contracten met derden. De overige restbudgetten worden beschouwd als resterende interne verplichtingen.

Bestemde fondsen
Onder de bestemde fondsen worden verantwoord: de extern door NWO en derden toege kende geoormerkte 

middelen die op balansdatum nog niet als lasten zijn verantwoord en nog besteed dienen te worden aan het 

doel waarvoor de middelen ter beschikking gesteld zijn.

VOORZIENINGEN
Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen zijn gebaseerd op regelmatig gemaakte actuariële berekeningen. Het betreft ver-

plichtingen voor pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht.

Reorganisatieverplichtingen 
Dit is een afl opende voorziening voor kosten van een oude reorganisatie bij SAF/NIKHEF.

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening voor werkloosheidsuitkeringen is gebaseerd op de geschatte looptijd van de uitkeringsperiode 

tegen nominale waarde.

Voorziening jubileumuitkeringen
Deze voorziening wordt lineair opgebouwd naar rato van het aantal dienstjaren van een medewerker bij een 

WVOI-werkgever en/of in dienst van de Nederlandse Universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU. Dit is een 

afwijking van de in RJ 271 Personeelsbeloningen voorgeschreven actuariële berekening. Uitgangspunten:

- het rentepercentage voor het contant maken van de voorziening zal naar verwachting ongeveer gelijk zijn 

aan de jaarlijkse salarisverhogingen.

- er wordt rekening gehouden met de wisselingen binnen het personeelsbestand; op het berekende bedrag 

wordt in verband met het verschil in dienstjaren in- en uitdienst-tredingen een correctiefactor van 4,5% 

toegepast.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Lening Ministerie van Financiën 
Dit betreft een voor 20 jaar afgesloten soort annuïteitenlening bij het Ministerie van Financiën met een vast 

rentepercentage van 3,9% voor de nieuwbouw AMOLF. Het bedrag van de jaarlijkse rente wordt ten laste 

gebracht van de jaarlijkse bijdrage van NWO/OCW voor de nieuwbouw.
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II.3  Grondslagen staat van baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Als baten worden beschouwd de voor het boekjaar toegekende subsidies, bijdragen en ver goedingen, althans 

voor zover die projecten intern voor uitvoering zijn vrijgegeven. Subsidies die zijn toegezegd met een speciale 

bestemming en die niet geheel zijn besteed in het jaar van ontvangst worden verantwoord in de balans onder 

bestemde fondsen en bestemde reserves.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan de FOM-activiteiten (programma’s, projectruimte, andere activiteiten en al-

gemene kosten van de organisatie), met uitzondering van de balansmutaties.

Balansmutaties
Hieronder vallen onder andere:

Activeringen en Afschrijvingen
De lasten worden op het niveau van FOM-totaal verlaagd met de activering tegen aanschaffi ngswaarde van 

infrastructurele inventaris en aanpassingen in- en aan gebouwen die als bestedingen zijn geboekt. De lasten 

worden ver hoogd met de afschrijvingslasten op gebruikte infrastructurele goederen en aanpassingen in en aan 

gebouwen waarvan de aanschaf dit jaar c.q. in een voorgaand jaar heeft plaatsgevonden.

Overige balansmutaties 
Hierbij valt te denken aan de mutaties in de posten deelneming C.V. tot exploitatie van de internationale mag-

neetfaciliteit, depot voor pensioengelden, voorraden en de voorziening dubieuze debiteuren. Op het moment 

van daadwerkelijke afboeking van de dubieuze debiteuren zal dit plaatsvinden ten laste van de juiste activiteit.

Mutaties vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld 
Op het moment van daadwerkelijke uitbetaling zal dit plaatsvinden ten laste van de juiste activiteit.

Mutatie voorzieningen
Dit betreft de mutaties van voorzieningen.

Netto Resultaat
Het resultaat betreft de som van het saldo baten en lasten en de fi nanciële baten en lasten en daarmee de 

mutatie van het eigen vermogen. Het resultaat wordt verdeeld in de mutaties algemene reserve, onbestemd en 

bestemd, bestemde reserves en bestemde fondsen. 
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en lasten 
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III.1  Balans per 31-12-2008

ACTIVA 31-12-2008 31-12-2007

ko ko

Vaste activa

1. Materiële vaste activa  33.283  21.750 

2. Financiële vaste activa  5.184  4.831 

Totaal vaste activa  38.467  26.581 

Vlottende activa

3. Voorraden  399  372 

4. Vorderingen op korte termijn  16.615  17.626 

5. Liquide middelen  49.739  51.509 

Totaal vlottende activa  66.753  69.507 

TOTAAL ACTIVA  105.220  96.088 

PASSIVA 31-12-2008 31-12-2007

ko ko

6. Eigen vermogen  65.433  56.656 

7. Voorzieningen  3.386  3.450 

8. Langlopende schulden  16.372  17.045 

9. Kortlopende schulden  20.029  18.937 

TOTAAL PASSIVA  105.220  96.088 
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III.2  Staat van baten en lasten 2008

2008 Begroting 

2008

2007

BATEN  ko ko ko

1. NWO basissubsidie  65.391  65.816  63.454 

2. Overheidsbijdragen en subsidies  2.853  3.492  2.303 

3. Baten werk in opdracht van derden  14.859  15.584  19.767 

4. Overige baten  29  69  136 

TOTAAL BATEN  83.132  84.961  85.660 

LASTEN

5. Vrije programma’s  19.076  18.966  22.745 

6. Industrial Partnership Programmes  4.226  7.328  4.220 

7. Missiebudgetten  25.330  25.090  24.084 

Totaal programma’s  48.632  51.384  51.049 

8. Projectruimte  5.965  8.721  6.535 

9. Andere activiteiten  30.346  19.799  20.072 

10. Algemene kosten van de organisatie  3.957  4.313  3.838 

Totaal activiteiten  88.900  84.217  81.494 

11. Balansmutaties  (12.541)  (9.119)  (5.182)

12. Bestedingsmutaties -  4.164 -

TOTAAL LASTEN  76.359  79.262  76.312 

SALDO BATEN EN LASTEN  6.773  5.699  9.348 

13. Financiële baten en lasten  2.004  1.139  1.705 

NETTO RESULTAAT  8.777  6.838  11.053 

Bestemming resultaat:

14. Mutatie algemene reserve, onbestemd  4.496  2.760  1.916 

15. Mutatie algemene reserve, bestemd  11.913  8.242  4.070 

16. Mutatie bestemde reserves  5.926  7.479  7.592 

17. Mutatie bestemde fondsen  (13.558)  (11.643)  (2.525)

Totaal resultaat  8.777  6.838  11.053 



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 838

III.3  Kasstroomoverzicht 2008

Kasstroom uit operationele activiteiten 2008 2007

ko ko

Resultaat  6.773  9.348 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen  2.298  2.197 

Mutaties voorzieningen  (64)  (507)

Totaal aanpassingen  2.234  1.690 

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden  (27)  (22)

- vorderingen  1.011  (1.848)

- schulden  1.092  (217)

Totaal mutaties vlottende middelen  2.076  (2.087)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  11.083  8.951 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa  (13.831)  (6.622)

Desinvesteringen in materiële vaste activa  -  - 

Kapitaalstortingen in deelnemingen  -   - 

Verkoop deelnemingen  -   - 

Nadelig resultaat op deelnemingen  23  71 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (13.808)  (6.551)

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten

Afl ossingen leningen  (673)   - 

Resultaat uit fi nancieel beheer  2.004  1.705 

Toename/afname pensioendepot  (376)  115 

Verstrekte leningen  -  17.045 

Totaal kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  955  18.865 

Netto kasstroom  (1.770)  21.265 

Beginstand liquide middelen  51.509  30.244 

Eindstand liquide middelen  49.739  51.509 
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IV.1  Toelichting balans

ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop is als volgt:

Terreinen Gebouwen Installaties

& appara-

tuur

Computer-

appara-

tuur

Kantoor-

meubilair

Transport- 

middelen

Totaal

ko ko ko ko ko ko ko

Stand eind 2007:

Aanschafprijs  115  34.302  4.308  1.605  1.413  56  42.926 

Cumulatieve afschrijvingen  - (24.565) (1.790) (802) (899) (45) (29.228)

Materiële vaste activa in 

aanbouw

 -  8.052  -  -  -  -  8.052 

Stand eind 2007 (boekwaarde)  115  17.789  2.518  803  514  11  21.750 

Mutaties in boekwaarde:

Aanschafprijs investeringen  -  766  618  584  38  -  2.006 

Aanschafprijs desinvesteringen  -  -  -  -  -  - -

Afschrijvingen  - (1.110) (492) (547) (143) (6) (2.298)

Desinvesteringen afschrijvingen  -  -  -  -  -  - -

Materiële vaste activa in 

aanbouw, investeringen

 -  11.825  -  -  -  -  11.825 

Materiële vaste activa in 

aanbouw, desinvesteringen

 -  -  -  -  -  - -

Totaal mutaties 2008 -  11.481  126  37 (105) (6)  11.533 

Stand eind 2008:

Aanschafprijs  115  35.068  4.926  2.189  1.451  56  43.805 

Cumulatieve afschrijvingen  - (25.675) (2.282) (1.349) (1.042) (51) (30.399)

Materiële vaste activa in 

aanbouw

 -  19.877 - - - -  19.877 

Stand eind 2008 (boekwaarde)  115  29.270  2.644  840  409  5  33.283 

De toename van de materiële vaste activa wordt grotendeels veroorzaakt door de nieuwbouw AMOLF.
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Terreinen
Het op de balans opgenomen terrein betreft het perceel Edisonbaan 14 in Nieuwegein (Nieuwegein, sectie D 

nummer 2252). Dit perceel is eigendom van FOM.

Erfpacht
Naast het op de balans opgenomen terrein is FOM erfpachteigenaar voor de volgende percelen:

- Science Park 113 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 3466) Op dit perceel is AMOLF gevestigd. 

FOM heeft van grondeigenaar NWO voortdurende erfpacht op dit perceel gekregen.

- Science Park 105 en 116 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 4048) Op dit perceel is SAF/NIKHEF 

gevestigd en komt tevens het nieuwe gebouw van AMOLF te staan. FOM heeft van grondeigenaar NWO 

erfpacht tot 2023 gekregen.

Gebouwen
De gebouwen in eigendom van de Stichting FOM betreffen de volgende locaties:

Science Park 113 te Amsterdam: FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica

Science Park 105 te Amsterdam: FOM-instituut voor Subatomaire Fysica NIKHEF

Science Park 116 te Amsterdam: Aten-laboratorium met Versnellergebouw

Edisonbaan 14 te Nieuwegein: FOM-instituut voor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’

De UvA-vleugel aansluitend aan SAF/NIKHEF (Science Park 107) is eigendom van FOM voor de duur van het recht 

van opstal (tot 2023). FOM heeft de UvA gebruiksrecht verleend tot eind erfpacht/opstal van FOM met NWO. 

De UvA heeft het recht van onderverhuur. Als de UvA voor 2023 het gebruiksrecht van het gebouw beëindigt, 

dan is FOM géén vergoeding aan de UvA verschuldigd. Bij beëindiging van de erfpacht wordt de waarde van de 

opstallen bepaald en door NWO verrekend met FOM en door FOM verrekend met de UvA.

De verzekerde herbouwwaarde van de gebouwen bedraagt per 31-12-2008 in totaal ko 93.788 (2007: ko 84.381). 

De laatste taxatie heeft in 2005 plaatsgevonden.

Voor AMOLF wordt een nieuw gebouw neergezet. De nieuwbouw is gestart in 2006 en de verwachte oplevering 

is in de zomer van 2009. De Nieuwbouw AMOLF is verzekerd via de CAR verzekering tot aan de oplevering van 

het gebouw.

Inventaris
De inventaris omvat de installaties en apparatuur, de computerapparatuur en het kantoor meubilair.

De verzekerde waarde van de infrastructurele en wetenschappelijke inventaris (= vervang-ingswaarde) bedraagt 

per 31-12-2008 ko 220.297 (2007: ko 248.604). De laatste taxatie heeft in 2005 plaatsgevonden. KVI heeft de ver-

zekerde waarde van haar inventaris in 2008 per saldo verlaagd met ko 40.283 in verband met buiten gebruik 

gestelde apparatuur c.q. het verlagen van de verzekerde waarde van de AGOR-faciliteit (vervallen huurdersbe-

langen en versnellerapparatuur). 

De transportmiddelen betreffen de bedrijfsauto’s van de FOM-instituten. De waarde daarvan bedraagt per 

31-12-2008 ko 5 (2007: ko 11).
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2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2008 2007

ko ko

Deelneming C.V. tot exploitatie 
van de internationale 
magneetfaciliteit 
Saldo per 1 januari  31  102 

Kapitaalstorting  -  200 

Afwaardering magneetfaciliteit  - (215)

Resultaat (23) (56)

(23) (71)

Saldo per 31 december  8  31 

Depot voor pensioengelden 
Saldo per 1 januari  4.800  4.915 

Salarismutaties, overrente en 

administratiekorting 

 131 (260)

Depotrente  245  145 

 376 (115)

Saldo per 31 december  5.176  4.800 

Totaal fi nanciële vaste activa  5.184  4.831 

Deelneming C.V. tot exploitatie van de internationale magneetfaciliteit
De C.V. is opgericht in 2000 voor het realiseren en exploiteren van een internatio nale magneetfaciliteit. De 

beherend vennoot is de Stichting Internationale Magneetfaciliteit en de commanditaire vennoten zijn FOM en 

de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen (RU). FOM heeft zich, als commanditaire vennoot, verplicht tot 

een maximale kapitaalstorting van ko 16.224. Dit betreft 66,5% van de totale inbreng in de C.V. 

De C.V. heeft in 2008 een verlies geboekt van ko 35. Het aandeel van FOM hierin bedraagt negatief ko 23. Dit is op 

basis van de conceptcijfers 2008 van de C.V.

Depot voor pensioengelden
Het pensioendepot wordt aangehouden bij Centraal Beheer en het Ministerie van Financiën ter dekking van 

verplichtingen voor pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht. Het betreft aanvullende pensioenvoor-

zieningen voor (oud)-medewerkers, op grond van hun dienstjaren bij de Stichting FOM vóór 1 januari 1977, 

de datum van overgang van de pensioenverzekering bij Centraal Beheer naar die bij het Algemeen Burgerlijk 

Pensioen fonds (ABP). Voor hen is vanaf 1977 tot en met 1979 een depot gevormd door middel van stortingen bij 

Centraal Beheer. Als, op basis van de in 2009 uit te voeren actuariële berekening van de pensioenvoorziening, 

blijkt dat het pensioendepot veel hoger is dan de benodigde voorziening dan zullen na overleg met de Centrale 

Ondernemingsraad (COR) middelen aan het depot worden onttrokken en worden ingezet voor andere doelen.

Het totaal aan ontvangen rente in bedraagt ko 245 (2007: ko 145). Het gemiddelde rendement op het depot 

bedroeg in 2008 4,04% (2007: 2,98%).
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VLOTTENDE ACTIVA

3. VOORRADEN

De waarde van de voorraden is ontleend aan de opname die ultimo 2008 is uitgevoerd op ba sis van de uitgangs-

punten zoals vastgelegd in de grondslagen. De waarde van de voorraad is in 2008 met ko 27 gestegen. 

4. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

31-12-2008 31-12-2007

ko ko

Debiteuren  1.361  3.687 

NWO liquiditeitsinhouding  4.538  4.538 

Personeel  40  63 

Vordering omzetbelasting  37  67 

Vorderingen NWO  1.344  1.108 

Vorderingen overig  5.634  5.300 

Totaal overige vorderingen  7.055  6.538 

Vooruitbetaald NWO  92  118 

Vooruitbetaald overige  3.638  2.828 

Totaal overlopende activa  3.730  2.946 

Af: Voorziening wegens 

oninbaarheid 

(69) (83)

 Totaal vorderingen op korte 

termijn

 16.615  17.626 

Voorziening wegens 

oninbaarheid

2008 2007

ko ko

Stand per 1 januari (83) (97)

Onttrekking/vrijval 14 14

Dotatie - -

Stand per 31 december (69) (83)

De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2008 ko 1.361 (31-12-2007: ko 3.687). De daling van 

de debiteuren ko 2.326 komt voornamelijk doordat de vordering van Euratom bij FOM-Algemeen over 2007 van 

ko 2.732 pas in 2008 is ontvangen terwijl de vordering over 2008 reeds in 2008 is ontvangen.

De inhouding liquiditeit NWO bedraagt per ultimo 2008 ko 4.538. Indien FOM liquide middelen nodig heeft dan 

is dit bedrag direct opvraagbaar bij NWO.

De stijging met ko 784 van de vooruitbetaalde posten komt grotendeels door de stijging bij AMOLF van ko 680 

aan vooruitbetaling voor te leveren van apparatuur. Van één van de bedrijven is een bankgarantie gevraagd en 

ontvangen.
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5. LIQUIDE MIDDELEN

De samenstelling van de liquide middelen per 31 december 2008 is als volgt:

31-12-2008 31-12-2007

ko ko

Kassen  6  10 

Ministerie van Financiën, rekening-courant  1.333  712 

ABN-AMRO Bank  -  103 

Deposito’s met een looptijd < dan 1 jaar: 

Ministerie van Financiën  47.500  50.400 

Kruisposten  900  284 

 Totaal liquide middelen  49.739  51.509 

De totale liquide middelen zijn in 2008 met ko 1.770 gedaald ten opzichte van 2008. Voor een nadere analyse zie 

I.5 liquiditeitspositie en III.3 toelichting op het kasstroomoverzicht.

Er zijn geen deposito’s met een looptijd langer dan één jaar. 
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PASSIVA

6. EIGEN VERMOGEN

Saldo 31-12-2007 Mutatie 2008 Saldo 31-12-2008

ko ko ko

Stichtingskapitaal  -  - -

Algemene reserve, onbestemd (5.721)  4.496 (1.225)

Algemene reserve, bestemd
Waarde materiële vaste activa  21.750  11.533  33.283 

Waarde deelneming C.V. tot exploitatie 

van de internationale magneetfaciliteit  31 (23)  8 

Waarde voorraden  372  27  399 

Additionele fondsen instituten  2.775  376  3.151 

Totaal algemene reserve, bestemd  24.928  11.913  36.841 

Bestemde reserves
Bestemde resterende interne 

verplichtingen 

 12.989  5.226  18.215 

Bestemde resterende externe 

verplichtingen 

 14.636  700  15.336 

Totaal bestemde reserves  27.625  5.926  33.551 

Bestemde fondsen 
Vervangend onderhoud  638  7  645 

Doelsubsidies grote investeringen  6.852 (3.129)  3.723 

Nieuwbouw AMOLF  2.334 (10.436) (8.102)

Totaal bestemde fondsen  9.824 (13.558) (3.734)

 Totaal eigen vermogen  56.656  8.777  65.433 

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt o 45,38.

Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve, onbestemd is door een positief resultaat in 2008 van ko 4.496 minder negatief geworden. 

Algemene reserve, bestemd
De eerste 3 genoemde posten vormen de tegenhanger van de waarde van de materiële vaste activa, de waarde 

van de deelneming in de magneetfaciliteit en de waarde in de voorraden. De stijging van de waarde materiële 

vaste activa komt hoofdzakelijk door activering van de in aanbouw zijnde nieuwbouw AMOLF. Deze waarden 

worden als ‘algemene reserve, bestemd’ gepresenteerd omdat FOM hier niet vrij over kan beschikken. De waarde 

fl uctueert met de waarde van de activapost. 
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De additionele fondsen zijn gestegen van ko 2.775 in 2007 naar ko 3.151 in 2008. De stijging komt grotendeels 

voor rekening van Rijnhuizen met ko 321. Deze fondsen zijn een saldo van positieve en negatieve resultaten uit 

derden-contracten en zijn ter besteding van het instituut. 

Bestemde reserves
De bestemde resterende verplichtingen binnen de bestemde reserves hebben betrekking op de binnen de FOM-

or ganisatie aan activiteiten toegekende budgetten die nog niet besteed zijn (de zogenaamde restbudgetten). De 

resterende verplichtingen (ko 33.551) zijn per saldo gestegen met ko 5.926 ten opzichte van 2007 (ko 27.625). Er is 

van dit saldo reeds ko 7.205 (2007: ko 3.626) verplicht aan orders bij leveranciers. 

De resterende interne verplichtingen zijn gestegen met ko 5.226. Dit komt voort uit een stijging van de nader te 

verdelen budgetten in FOM Algemeen voor een bedrag van ko 5.088. 

De resterende externe verplichtingen zijn gestegen met ko 700. Dit komt door een stijging van de resterende 

verplichtingen bij de BUW van ko 1.887 vanwege het traag opstarten van nieuwe programma’s deels gecompen-

seerd door een overboeking van ko 1.657 van de externe naar de interne verplichtingen.

Bestemde fondsen
Voor een gedetailleerd verloopoverzicht wordt verwezen naar V-2 Verloop bestemde fond sen.

Vervangend onderhoud
FOM ontving in 2008 een budget van ko 781 van NWO voor vervangend onderhoud (2007: ko 763). Van het t/m 

2008 beschikbaar gestelde budget voor (gebouwgebon den) vervangend onderhoud resteert per balansdatum 

ko 645.

Doelsubsidies grote investeringen
Dit fonds betreft het nog niet bestede deel, dan wel de overbesteding, van in het kader van NWO-groot ontvan-

gen spe cifi eke (‘geoormerkte’) investeringssubsidies. De sterke daling van dit fonds grote investeringen komt 

doordat er geen recente toewijzingen zijn.

Nieuwbouw AMOLF
In 2006 is het bestemd fonds Nieuwbouw AMOLF gevormd. Aan dit fonds wordt de jaarlijkse dotatie vanuit OCW 

(2008: ko 1.435) toegevoegd. De bouwkosten en de rentelasten van de afgesloten lening worden in mindering 

gebracht op dit bestemde fonds. Daarnaast vindt over het saldo renteverrekening plaats over de aan de nieuw-

bouw AMOLF toerekenbare liquide middelen.

In 2008 is het fonds negatief gegaan, en zal in 2009 verder negatief gaan. De daling van het fonds nieuwbouw 

AMOLF komt door de uitgaven voor de bouw die grotendeels in 2008 heeft plaatsgevonden. De lasten waren in 

2008 ko 11.825 en aan baten is ko 1.435 gemuteerd.

Dit saldo zal na voltooiing van de bouw in ongeveer 20 jaar teruglopen naar nihil, waarna reservering wordt 

opgebouwd voor de vervanging van het gebouw.

In 2008 is aan rentevoordelen (gemiddelde Euribor 2008: 4,28%) ko 621 toegevoegd aan het bestemd fonds. Daar 

tegenover staat dat conform afspraak de aan 2008 toe te rekenen rente (3,9%) van de lening ad ko 667 ten laste 

van het fonds is gebracht.
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7. VOORZIENINGEN

Voorzieningen verloop Saldo 

31-12-07

Dotaties Onttrokken 

ivm 

mutaties

Vrijval Saldo 

31-12-08

 kort-

lopende  

deel < 1 jr

 lang-

lopende  

deel > 1 jr

ko ko ko ko ko ko ko

Pensioenverplichtingen 2.690  245  131 (376)  2.690  1.232  1.458 

Reorganisatie-

verplichtingen 

76  -  - (20)  56  19  37 

Werkloosheids-

uitkeringen 

140  -  -  -  140  120  20 

Jubileumuitkeringen 544  - (44)  -  500  27  473 

Totaal voorzieningen 3.450  245  87 (396)  3.386  1.398  1.988 

De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter.

Pensioenverplichtingen
Het betreft aanvullende pensioenvoorzieningen voor (oud)-medewerkers, op grond van hun dienstjaren bij de 

Stichting FOM vóór 1 januari 1977, de datum van overgang van de pensioenverzekering bij Centraal Beheer naar 

die bij het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds (ABP). Voor hen is vanaf 1977 tot en met 1979 een depot gevormd 

door middel van stortingen bij Centraal Beheer. In 2004 is er een actuariële berekening van de voorziening 

gemaakt voor de waardebepaling van de voorziening. Op basis daarvan is ook de meerjarige uitloop van deze 

voorziening bepaald. 

Op 18 december 2008 heeft de COR instemming verleend voor een nieuw FOM/CB Pensioenreglement. In 2009 zal 

op basis van dat reglement een nieuwe actuariële berekening plaatsvinden, conform de nieuwe RJ 271.

De hoogte van de voorziening per 31-12-2008 is gelijk gekozen aan die van de voorziening per 31-12-2007, omdat 

er vanwege de discussie over het nieuwe reglement in 2008 geen pensioenpremies door Centraal Beheer in reke-

ning zijn gebracht. In 2009 zullen nog de volgende kosten over 2008 in rekening worden gebracht:

- verwerking salarisronde 1-1-2008 met toepassing van de nieuwe franchise en de 3% toeslag voor de op 

1-1-2009 nog geen 65 jaar zijnde actieve verzekerden (61 personen);

- aanpassingen van de in 2008 nieuw toegekende pensioenuitkeringen (23 personen);

- herziening van gepensioneerden uitkeringen ingegaan tussen 1-6-2004 en 1-1-2008 middels herrekeningen 

of een alternatief hiervoor (41 personen).

De hoogte van de voorziening ad ko 2.690 is naar verwachting adequaat.

Reorganisatieverplichtingen
Dit is een afl opende voorziening voor kosten van een oude reorganisatie bij SAF/NIKHEF.

De vrijval vindt plaats naar de algemene reserve, onbestemd.

Werkloosheidsuitkeringen
Deze voorziening wordt jaarlijks berekend uitgaande van de op dat moment bekende verplichtingen. Verreke-

ning van overschot ten of tekorten vindt plaats met de bestemde reserves (resterende interne verplichtingen).
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Jubileumuitkeringen
Deze voorziening is voor kosten van jubileumuitkeringen voor medewerkers bij het 25-, respectievelijk 40-jarig 

ambtsjubileum en wordt lineair opgebouwd naar rato van het aantal ABP-dienstjaren van de medewerkers. 

De berekeningswijze wijkt af van RJ 271, Personeels-beloningen. De voorziening is gevormd ten laste van de 

bestemde reserves (resterende interne verplichtingen) via de resultaatbestem ming. Per 1-1-2008 geldt op grond 

van de CAO-OI (CAR) als basis voor het recht op een jubileumuitkering niet meer het aantal ABP-dienstjaren, 

maar het aantal jaren dat is doorgebracht in dienst van een WVOI-werkgever en/of in dienst van de Nederlandse 

Universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU. Er is een overgangsregeling waarop medewerkers begin 2008 

een beroep konden doen. Tien medewerkers hebben gebruik gemaakt van hun recht op afkoop.

8. LANGLOPENDE SCHULDEN

Aan-

gegane

lening 

voor

Stand per

31-12-07

 Afl ossing 

2008

 Stand per 

31-12-08

 Looptijd 

> 1 jr

 Looptijd 

> 5 jr

 Rentevoet 

ko ko ko ko ko ko  % 

Ministerie 

van 

Financiën 

17.700  17.045  673  16.372 2.903 13.469 3,9

Dit betreft een lening bij het Ministerie van Financiën met een vast rentepercentage van 3,9%. Er is een afl os-

singsschema vastgesteld dat loopt tot 1 februari 2027. De jaarlijkse rente komt ten laste van het bestemde fonds 

nieuwbouw AMOLF.

In 2008 is ko 655 betaald aan afl ossing. De afl ossing 2009 is opgenomen onder de kortlopende schulden.
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9. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2008 31-12-2007

ko ko

Afl ossing lening nieuwbouw AMOLF  673  655 

Crediteuren  1.921  1.768 

Nog te betalen NWO  11  798 

Loonheffi ng  1.927  1.832 

Omzetbelasting  -  - 

Premies sociale verzekeringen  -  - 

Totaal belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

 1.927  1.832 

Schulden ter zake van pensioenen  533  514 

Voor derden beheerde gelden  2.132  447 

Nog te betalen aan derden  2.410  2.764 

Totaal overige kortlopende schulden  4.542  3.211 

Vooruitontvangensubsidies NWO  725  629 

Vooruitontvangen overige subsidies en 

bijdragen in contracten 

 3.616  2.959 

Financiële waardering vakantiedagen/

spaaruren/vakantiegeld 

 5.472  6.038 

Rente lening nieuwbouw AMOLF  609  533 

Totaal overlopende passiva  10.422  10.159 

Totaal kortlopende schulden  20.029  18.937 

Het totaal van de kortlopende schulden is in 2008 gestegen met ko 1.092.

De stijging van de af te dragen loonheffi ng december 2008 heeft ondermeer te maken met de hogere eindejaars-

uitkering waarover de loonheffi ng is berekend.

Voor derden beheerde gelden zijn door FOM ontvangen en nog niet aan derden overgemaakte gelden in het 

kader van het (administratief) beheer van speciale programma’s waarbij FOM penvoerder is. Het saldo is in 2008 

gestegen van ko 447 naar ko 2.132. 

Een deel van de stijging komt door de ontvangst van ko 900 voor EU project FUSENET bij Rijnhuizen. Begin 2009 

is hiervoor ko 780 doorbetaald aan de partners.

Bij AMOLF is het saldo in 2008 gestegen met ko 785 vanwege de EU-projecten XTRA en FLUX.

De post nog te betalen aan derden is in 2008 gedaald met ko 354. De daling komt onder andere door lagere nog 

te betalen personeelskosten door afl oop declaratieovereenkomsten en een daling van de nog te betalen kosten 

aan leveranciers en universiteiten. 
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De post vooruitontvangen overige subsidies en bijdragen in contracten is in 2008 gestegen met ko 657. Dit komt 

voornamelijk door IP-programma’s die in 2008 zijn gestart waarvoor nog weinig lasten zijn gemaakt en derhalve 

de reeds ontvangen baten als vooruitontvangen zijn opgenomen. 

In 2008 is de post fi nanciële waardering vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld gedaald met ko 566. De da-

ling komt voornamelijk door de daling van het saldo vakantiedagen met ko 511 als gevolg van afspraken tot het 

verminderen van verlofuren.
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IV.2  Toelichting staat van baten en lasten

BATEN

1. NWO BASISSUBSIDIE

2008 Begroting 

2008

2007

ko ko ko

Algemeen Bestuur NWO (AB)

- Basisbudget  32.016  32.016  30.935 

- Loon- en prijscompensatie  1.022  1.022  650 

- Microphotonic light sources  165  165  165 

- Extreme UV multilayer optics  300  300  325 

- Onderhoudssubsidie  781  781  763 

- Nieuwbouw AMOLF  1.435  1.435  1.402 

- Size dependent material properties  -  425  425 

Totaal Algemeen Bestuur NWO  35.719  36.144  34.665 

Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN)

- Basisbudget  24.467  24.467  24.719 

- Middelgrote investeringen  2.374  2.374  2.374 

- Loon- en prijscompensatie  931  931  696 

- Vrije competitie programma’s  500  500  500 

- Maatschappij geïnspireerde programma’s  500  500  500 

- Vrije competitie    700  700  - 

- Gebiedsspecifi eke ambities NWO strategie  200  200  - 

Totaal Gebiedsbestuur Natuurkunde  29.672  29.672  28.789 

Totaal NWO basissubsidie  65.391  65.816  63.454 

Realisatie 2008 versus begroting 2008
Het verschil tussen de begroting en realisatie van de NWO-baten van ko 425 wordt verklaard doordat NWO ko 425 

voor “Size dependent material properties” reeds heeft toegekend, voortvloeiend uit het fi nanciële resultaat van 

het in 2007 afgesloten PPM. Deze post is opgenomen in de FOM begroting van 2008. 

Realisatie 2008 versus realisatie 2007
De baten NWO 2008 zijn met ko 1.937 gestegen ten opzichte van 2007. In 2008 zijn nieuwe toewijzingen voor Vrije 

competitie ko 700 en gebiedsspecifi eke ambities NWO strategie ko 200. 

De eenmalige baat ko 425 voor “Size dependent material properties” is in 2007 gerealiseerd. 

Het resterende verschil ko 612 betreft met name een toename in de basissubsidie van het AB en GBN door de in 

de 2008 toegekende loon- en prijscompensatie.
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2. OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES

2008 Begroting 

2008

2007

ko ko ko

Ministerie van Economische Zaken  1.681  1.431  1.206 

Ministerie van OCW  1.172  2.061  1.097 

      

Totaal overheidsbijdragen 

en subsidies

 2.853  3.492  2.303 

Ministerie van Economische Zaken
In 2008 zijn er ko 475 meer baten gerealiseerd dan in 2007. De stijging komt voornamelijk door het project 

Achieve bij Rijnhuizen, hiervoor is ko 459 meer aan baten gerealiseerd.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Dit betreft contracten voor TNO-ITER NL bij Rijnhuizen. De realisatie 2008 is ko 889 lager dan begroot. Dit komt 

door lagere lasten dan begroot. 

3. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

2008 Begroting 

2008

2007

ko ko ko

NWO subsidies derden contracten  3.525  2.933  8.292 

Universiteiten  1.952  1.410  2.081 

Europese Unie  3.818  4.243  4.584 

Bedrijven  5.564  6.998  4.810 

Totaal baten werk in opdracht van 

derden

 14.859  15.584  19.767 

NWO subsidies derden contracten
Dit betreft doelsubsidies en projectsubsidies van NWO of aan NWO gelieerde organisaties, zoals STW. 

Realisatie 2008 versus begroting 2008
De gerealiseerde baten zijn ko 592 hoger dan begroot door inloop op nog te realiseren baten voorgaande jaren.

Realisatie 2008 versus realisatie 2007
De sterke daling van de baten in 2008 met ko 4.767 ten opzichte van 2007 komt door een daling van de NWO groot 

baten met ko 5.165. De baten van de overige contracten zijn in 2008 licht gestegen met ko 398.
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Universiteiten
De post universiteitsbaten zijn in 2008 licht gedaald met ko 129. De hogere baten in 2008 ten opzichte van de 

begroting ontstaan door gerealiseerde baten die reeds voorgaande jaren in de begroting waren opgenomen.

Europese Unie
De totale baten van de Europese Unie (inclusief Euratom) zijn in 2008 met ko 766 gedaald ten opzichte van 2007. 

De Euratom baten voor het kernfusiegerichte onderzoek op het FOM-instituut voor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’ 

zijn gedaald met ko 233 , de overige baten met ko 533. De realisatie 2008 is redelijk conform de begroting 2008. 

Bedrijven
Met diverse bedrijven zijn contracten afgesloten voor natuurkundig onderzoek, bijvoor beeld in het kader van In-

dustrial Partnership Programmes. De baten zijn ten opzichte van 2007 gestegen met ko 754. De hogere begroting 

van ko 1.434 ten opzichte van de gerealiseerde baten 2008 komt ondermeer door de in 2008 gestarte IPP’s in de 

BUW waarvoor ko 1.078 meer begroot was voor de baten dan gerealiseerd (achterstand onderzoek).

4. OVERIGE BATEN

Er is in 2008 ko 29 aan overige baten gerealiseerd.

LASTEN

5. VRIJE PROGRAMMA’S

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat in 2008 de lasten voor de Vrije Programma’s ko 110 hoger waren 

dan begroot. Diverse programma’s lopen in op hun resterende budgetten (inhalen onderzoeksachterstand). Met 

name de programma’s 010 TF, 047 ANTARES, 052 SAFtheory, 058 FELICE en 075 PSIL lopen fors in.

De lasten van de in 2008 nieuw gestarte programma’s 101 GE, 102 CJR, 103 DNAA, 104 TPP, 105 PLSM en 106 CRS 

zijn per saldo ko 2.573 lager dan begroot. 

Programma 005 ZEUS en 006 HERMES zijn in 2007 zowel wetenschappelijk als fi nancieel afgesloten. Het be-

stuursbesluit is pas na het vaststellen van de november begroting 2007 genomen en wordt derhalve nog in de 

begroting 2008 opgenomen. De programma’s 029 NOEM, 044 CA en 054 SPF zijn in 2008 zowel wetenschappelijk 

als fi nancieel afgesloten.

De begrotingspost Centrale budget voor Vrije Programma’s betreft het saldo van de nader te verdelen budgetten 

en de mutaties van afgesloten programma’s. Dit saldo is in 2008 gestegen met ko 756 van ko 2.119 naar ko 2.875. 

De begroting laat een afname van het Centrale budget voor Vrije Programma’s zien tot ko 1.901 in 2009 en tot 

(ko 741) in 2010. In totaal is per 31 december 2008 voor ko 81.282 verplicht aan goedgekeurde Vrije Programma’s 

(exclusief restbudgetten).

Het laatste jaar waarin nog een programma fi nancieel is verplicht is, is het boekjaar 2015.
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Programmauitputting t/m 2008 exploitatie en investeringen 

looptijd

programma

budget

totaal

budget

t/m 

2007

uitputting

t/m 

2007

budget

2008

uitputting

2008

budget

per 1-1-

2009

ko ko ko ko ko ko

005. ZEUS (DESY): Structure of the proton (ZEUS)  1997-2006  8.720  8.720  8.720  -  - -

006. HERMES (DESY): Nucleon spin, fl avour and glue 

(HERMES)

 1997-2006  7.799  7.799  7.799 

 - 

 -  - -

007. Physics at the TeV scale: ATLAS (ATLAS)  1997-2015  47.875  37.064  37.030  1.342  1.087  289 

010. Physics for technology (TF)  1997-2011  20.919  17.371  15.845  648  1.259  915 

011. Mathematical physics (MF)  1999-2006  1.970  1.970  2.038  -  -  (68)

014. Physical biology (FB)  1998-2006  2.882  2.882  2.704  -  -  178 

021. Relativistic heavy-ion physics: ALICE  (ALICE)  1998-2013  13.418  9.653  9.395  622  672  208 

023. Physics with b-quarks: LHCb (LHCb)  1999-2014  31.579  23.892  24.308  1.091  1.160  (485)

024. Operation, development and improvement of the 

AGOR cyclotron (AGOR)

 1999-2013  4.959  4.660  4.641  49  99  (31)

027. Structure, function and fl ow of soft materials (SFFSM)  1999-2008  15.907  15.645  15.915  262  146  (154)

029. Nanostructured opto-electronic materials (NOEM)  1999-2007  6.431  6.431  6.431  -  - -

031. Fundamental interactions (FI)  1999-2008  4.241  4.241  4.174  -  133  (66)

032. Photon physics in optical materials (POM)  1999-2008  3.358  3.358  3.374  -  164  (180)

034. Strongly interacting condensed matter (SIC)  1999-2008  7.321  7.321  7.700  -  115  (494)

036. Two-dimensional turbulence (2DTURB)  1998-2008  1.026  1.026  1.004  -  109  (87)

038. Physics of electronic and magnetic structures and 

devices (PSD)

 1999-2008  8.609  8.609  8.370  -  77  162 

039. Fundamental properties of surfaces and interfaces 

(PSI)

 1999-2008  5.033  5.033  5.412  -  75  (454)

043. Molecular atmospheric processes (MAP)  2001-2007  2.172  2.172  2.237  -  71  (136)

044. Cold atoms (CA)  2000-2008  3.056  2.779  3.055  277  3  (2)

045. Photons in complex media (WCM)  2002-2012  4.693  2.929  2.436  753  671  575 

046. Collective and cooperative statistical physical 

phenomena (CCSPP)

 2001-2010  5.695  4.630  4.545  551  627  9 

047. ANTARES: A cosmic neutrino observatory 

(ANTARES)

 2001-2008  9.168  9.168  9.472  -  448  (752)

048. Trapped radioactive isotopes: micro-laboratories for 

fundamental physics (TRIµp)

 2001-2013  9.679  6.846  5.993  506  514  845 

049. Mass spectrometric imaging and structural analysis 

of biomacromolecules (BIOSML)

 2001-2008  9.418  9.069  8.655  349  569  194 

051. Physics for medical technology (PMT)  2001-2009  2.325  2.310  2.108  14  118  98 

052. Theoretical subatomic physics (SAFtheory)  2000-2008  5.372  5.372  5.117  -  229  26 

053. Turbulence and its role in energy conversion process 

(TURB)

 2002-2010  3.604  2.678  2.440  462  255  445 

054. Statistical physics and micromechanics of 

deformation, damage and fracture (SPF)

 2001-2008  627  894  627  (267)  - -

055. Laser wakefi eld accelerators (LWA)  2001-2009  3.710  3.710  3.385  -  136  189 

056. Physical biology II (FB2)  2001-2006  1.813  1.813  1.761  -  22  30 

057. String theory and quantum gravity (STQG)  2002-2010  4.204  3.175  2.492  514  442  755 
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VERVOLG looptijd

programma

budget

totaal

budget

t/m 

2007

uitputting

t/m 

2007

budget

2008

uitputting

2008

budget

per 1-1-

2009

ko ko ko ko ko ko

058. The IR user facility FELIX, expanded with FELICE 

(FELICE)

2003-2012 12.629 11.165 8.745 272 815 1.877

059. Molecular dynamics studies with intense IR radiation 

(MDIR)

 2003-2008  1.503  1.342  1.428  161  110  (35)

060. Biomolecular physics (BMP)  2003-2010  4.066  2.333  3.141  576  508  (740)

061. Physics of colloidal dispersions in external fi elds 

(CDEF)

 2002-2013  2.034  1.063  750  228  143  398 

063. Physics of granular matter (PGM)  2004-2013  4.015  2.007  1.517  453  501  442 

066. Ultrafast molecular dynamics (UMD)  2003-2009  7.025  5.834  5.653  540  444  277 

069. Self-organised nanostructures (SONS)  2003-2008  789  789  670  -  48  71 

073. Solid state quantum information processing (QIP)  2004-2013  9.654  3.447  2.120  1.132  975  1.484 

074. Manipulation of meso-scale structures in hot,

       magnetised plasmas (M3P)

 2004-2008  4.653  4.247  4.274  406  378  1 

075. PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface 

interaction (PSIL)

 2004-2015  19.043  13.251  7.614  997  2.878  3.756 

078. The user facility for high magnetic fi elds (HFML)  2004-2013  3.526  1.026  836  415  263  342 

079. Dynamics of patterns (DOP)  2005-2010  835  515  266  161  152  258 

086. Atomic and molecular nanophysics (NAHP)  2007-2014  3.926  334  162  435  522  85 

087. Quantum gases (QG)  2004-2010  2.976  1.896  1.440  439  271  624 

088. Materials-specifi c theory for interface physics and 

nanophysics (MTIN)

 2004-2014  3.585  1.550  1.225  289  305  309 

090. Material properties of biological assemblies (MPBA)  2005-2010  2.117  1.363  594  471  441  799 

095. ERA-NET Nanoscience (NanoSci)  2006-2012  1.379  402  77  214  135  404 

101. Graphene-based electronics (GE)  2008-2012  3.539  -  -  948  219  729 

102. Rheophysics: connecting jamming and rheology (CJR)  2008-2013  2.787  -  -  402  54  348 

103. DNA in action: Physics of the genome (DNAA)  2008-2012  4.150  -  -  824  242  582 

104. Theoretical particle physics in the era of the LHC (TPP)  2008-2013  2.474  -  -  295  19  276 

105. Plasmonics (PLSM)  2008-2012  3.321  -  -  415  80  335 
106. The origin of cosmic rays (CRS)  2008-2013  3.378  -  -  429  126  303 

107. New physics instruments for health care  2008-2014  1.000  -  -  -  - -

998. Miscellaneous research activities BUW (OP-BUW)  2005-2010  1.036  440  27  535  246  702 

        Centraal budget voor Vrije Programma’s  135.160  1.040  (1.079)  756  -  2.875 

   

Totaal Vrije programma’s  498.183  277.264  258.643  18.966  19.076  18.511 
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6. INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

Programmauitputting t/m 2008 exploitatie en investeringen

looptijd

programma

budget

totaal

budget

t/m 

2007

uitputting

t/m 

2007

budget

2008

uitputting

2008

budget

per 1-1-

2009

ko ko ko ko ko ko

I01. Physics of thin fi lm materials (PFTF) 1996-2008  4.464  4.464  4.436  -  20  8 

I02. Softlink: technology-related soft condensed matter 

       research (SL)

1998-2007  3.499  3.499  3.491  -  -  8 

I03. Evolution of the microstructure of materials (EMM) 1999-2008  7.162  6.538  6.365  624  541  256 

I04. Dispersed multiphase fl ow (MFS) 2000-2010  4.841  4.841  3.935  -  37  869 

I05. Scientifi c instrumentation (PFSI) 1998-2007  1.964  1.964  1.953  -  6  5 

I06. The physics of fl uids and sound propagation (SHELL) 2003-2009  2.153  1.690  1.215  283  349  409 

I07. Sustainable hydrogen (SHY) 2003-2008  1.638  1.638  1.457  -  116  65 

I08. Microphotonic light sources (MLS) 2005-2010  1.753  1.022  565  364  263  558 

I09. Joint Solar Programme (JSP) 2005-2013  7.171  2.187  1.029  581  817  922 

I10. Extreme UV multilayer optics (XMO) 2005-2010  7.883  4.473  4.191  1.558  1.180  660 

I11. Metrology with frequency comb lasers (MFCL) 2006-2010  1.100  475  318  275  260  172 

I13. Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow (FHBF) 2007-2012  960  140  35  170  130  145 

I14. Microscopy and modifi cation of nano-structures with 

       focused electron and ion beams (MMN)

2007-2011  2.731  234  -  669  367  536 

I15 Size dependent material properties (SDMP) 2008-2012  2.024  -  -  425  34  391 

I16. Innovative Physics for Oil and Gas (iPOG) 2008-2013  4.500  -  -  300  59  241 

I18. Magnetocaloric materials not only for cooling 

       applications (MCM) applications (MCM)

2008-2012  1.348  -  -  329  129  200 

I19. Bio(-related) materials (BRM) 2008-2013  5.000  -  -  750  -  750 

I99. Overgangsprogramma IPP 2008-2020  -  -  -  -  4  (4)

I00. IPP Bureau  1.487  70  25  (124)  (86)  7 

       Centraal budget voor IP-programma’s  43.057  3.253  (3)  1.124  -  4.380 

   

Totaal IP-programma’s 104.735  36.488  29.012  7.328  4.226  10.578 

De exploitatielasten voor de IPP’s zijn in 2008 ko 3.102 lager dan begroot. Gecorrigeerd voor de geblokkeerde post 

Centraal exploitatiebudget voor IP-programma’s ad ko 1.124 zijn de lasten ko 1.978 lager dan begroot, met name 

veroorzaakt door de in 2008 gestarte IP-progamma’s.

De begrotingspost Centraal budget voor IP-Programma’s betreft het saldo van de nader te verdelen budgetten en 

de mutaties van afgesloten programma’s. Dit saldo is in 2008 gestegen met ko 1.124 van ko 3.256 naar ko 4.380. 

Het Centraal budget voor IP-Programma’s zal de komende jaren worden ingezet voor nieuwe IPP’s. In totaal 

is per 31 december 2008 voor ko 9.632 verplicht aan FOM-inbreng voor goedgekeurde IPP’s (exclusief rest-

budgetten).

Het laatste jaar waarin nog een programma fi nancieel is verplicht is, is het boekjaar 2013.
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7. MISSIEBUDGETTEN

Missiebudgetten uitputting t/m 2008 exploitatie en investeringen

resterend

budget per 

1-1-2008

budget 

2008

uitputting

2008

resterend

budget per 

1-1-2009

ko ko ko ko

MBA Missiebudget AMOLF  3.707  6.857  7.696  2.868 

MBK Missiebudget KVI  (186)  1.255  1.226  (157)

MBN Missiebudget SAF/NIKHEF  870  10.935  9.987  1.818 

MBR Missiebudget Rijnhuizen  1.006  5.936  6.421  521 

CMB Missiebudget algemeen  514  107  -  621 

   

Totaal missiebudgetten  5.911  25.090  25.330  5.671 

De uitputting 2008 is ko 240 hoger dan begroot. Gecorrigeerd voor de geblokkeerde post Missiebudget algemeen 

ko 107 zijn de lasten ko 347 hoger dan begroot. De hogere lasten in 2008 bij AMOLF van ko 839 worden voorna-

melijk veroorzaakt door uitputting van resterende budgetten in het kader van de grote investeringen voor het 

FIB/EBL systeem. 

In 2008 is het missiebudget van SAF/NIKHEF verhoogd als gevolg van de missie-evaluatie. De lasten zijn ko 948 

lager dan begroot omdat de geplande bestedingen achter lopen.

Bij Rijnhuizen is ko 485 meer aan lasten geboekt dan begroot, dit komt doordat er meer personeel op het mis-

siebudget is ingezet. Het Missiebudget algemeen betreft het saldo van de nader te verdelen budgetten.
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8. PROJECTRUIMTE

2008 budget 2008 2007

ko ko ko

P08 Jaarronde 2008  127  98  - 

P07 Jaarronde 2007  686  1.316  68 

P06 Jaarronde 2006  1.288  1.731  961 

P05 Jaarronde 2005  844  870  798 

P04 Jaarronde 2004  1.516  1.515  1.559 

P03 Jaarronde 2003  1.209  478  2.011 

P02 Jaarronde 2002  286  42  721 

P01 Jaarronde 2001  8  -  295 

P00 Jaarronde 2000  1  -  64 

P99 Jaarronde 1999  -  7  55 

P98 Jaarronde 1998  -  -  3 

Nader te bestemmen 

projectruimte

 -  2.664  - 

Totaal projectruimte  5.965  8.721  6.535 

De totale lasten voor de projectruimte zijn in 2008 ko 570 lager dan in 2007. Bij de oude jaarrondes zijn de lasten 

hoger dan in de begroting en nemen de restantbudgetten af, terwijl bij de recente jaarrondes de lasten achter 

blijven bij de begroting en de restantbudgetten toenemen.

Het verschil van (ko 2.756) tussen de lasten en de begroting komt door de begrotingsboeking van ko 2.664 op de 

post nader te bestemmen Projectruimte. Deze begrotingspost betreft het saldo van de nader te verdelen budget-

ten en de mutaties van afgesloten programma’s. Dit saldo is in 2008 gestegen met ko 2.664 van (ko 4.072) naar 

(ko 1.408). In totaal is per 31 december 2008 voor ko 16.884 verplicht aan projecten (exclusief restbudgetten). 

Het laatste jaar waarin nog een programma fi nancieel is verplicht is, is het boekjaar 2013.
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9. ANDERE ACTIVITEITEN

2008 budget 2008 2007

ko ko ko

A00 Andere activiteiten overig  8  14  12 

A01 Springplank  485  494  562 

A02 FOm/v  168  324  217 

A03 Inrichting Leerstoelposities  -  -  170 

A05 Knelpunten en experimenten  2.010  1.529  1.464 

A06 Contract research  13.621  13.573  11.046 

A07 PPM  2  -  163 

A08 WBSO  97  182  100 

A09 Outreach  84  93  166 

A10 Dakpanconstructies  -  -  26 

A12 Nieuwbouw  11.825  974  4.919 

A13 Personeelsfondsen  1.017  1.211  840 

A14 FOM-middelgroot FOM-Algemeen  -  -  3 

A14 FOM-IISH (vervangend onderhoud)  774  781  424 

A15 BSIK  212  -  (40)

A16 Valorisatie  43  624  - 

   

Totaal andere activiteiten  30.346  19.799  20.072 

In totaal zijn de lasten in 2008 ko 10.274 hoger dan in 2007, en ten opzichte van de begroting, ko 10.547 hoger. 

 

De lasten 2008 van de knelpunten en experimenten stijgen per saldo met ko 546 ten opzichte van 2007. De stij-

ging van de lasten in 2008 komt onder andere door een post vangnet ILP met een uitgave van ko 374, daarnaast 

zijn er hogere lasten voor workshops en symposia in 2008. 

De stijging van de lasten voor contract research in 2008 met ko 2.575 ten opzichte van 2007 komt grotendeels 

door de stijging bij SAF/NIKHEF van ko 1.922 vanwege het BIG Grid project en de uitbreiding van AMS-IX. De 

lasten 2008 zijn licht hoger dan begroot.

De hogere lasten nieuwbouw van ko 6.906 ten opzichte van 2007 ontstaan door de hogere kosten voor de nieuw-

bouw AMOLF. Het begrote bedrag is exclusief de rentelast van de lening voor de nieuwbouw AMOLF die onder de 

fi nanciële baten en lasten wordt gepresenteerd.

In het kader van de valorisatie worden aan starters leningen verstrekt voor het oprichten van een eigen bedrijf. 

In 2008 is de eerste lening (totaal ko 100; rente 5%) hiervoor afgegeven. Deze lening (2008: ko 25) wordt ten laste 

geboekt van de post valorisatie A16.
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10. ALGEMENE KOSTEN VAN DE ORGANISATIE

resterend

budget

per 1-1-2008

budget

2008

uitputting

2008

resterend

budget

per 1-1-2009

ko ko ko ko

Lasten Algemene kosten van de 

organisatie

 3.962  4.862  4.712  4.112 

Af: doorberekende beheerskosten  (84)  (549)  (755)  122 

Totaal algemene kosten van de 

organisatie

 3.878  4.313  3.957  4.234 

De lasten 2008 (ko 3.957) zijn ten opzichte van 2007 (ko 3.838) gedaald met ko 119. Het verschil tussen de begro-

ting en de uitputting van ko 356 komt grotendeels (ko 206) door de hogere doorberekening van de beheerskosten 

(overhead) voor IPP’s. Dit komt doordat in 2008 ook de inhaalslag is gemaakt van de nog door te berekenen IPP-

bijdragen voor oude jaren. 

11. BALANSMUTATIES

2008 budget 2008 2007

ko ko ko

Activeringen in materiële vaste activa  (13.831)  (10.265)  (6.622)

Afschrijvingen materiële vaste activa  2.298  2.023  2.197 

Overige balansmutaties  (394)  -  150 

Diverse mutaties UWV en overige  16  -  33 

Mutatie vakantiedagen/spaaruren/

vakantiegeld

 (566)  -  (433)

Mutatie voorzieningen  (64)  (877)  (507)

Totaal balansmutaties  (12.541)  (9.119)  (5.182)

De activeringen voor de materiële vaste activa zijn ko 3.566 hoger dan begroot. Deze post is moeilijk vooraf in te 

schatten. De stijging van de activeringen van (ko 6.622) in 2007 naar (ko 13.831) in 2008 komt door de activeringen 

van de nieuwbouw AMOLF.
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12. BESTEDINGSMUTATIES

De post bestedingsmutaties betreft de begrotingscijfers om tot inzicht te komen welk deel van de resterende 

budgetten in het begrotingsjaar tot besteding zal komen en tevens welk deel van de ‘nieuw’ toegekende budget-

ten niet in het begrotingsjaar zal worden besteed. Deze post vindt zijn weerslag in de mutaties van de bestemde 

reserves en de bestemde fondsen.

De bestedingsmutaties zijn per saldo positief begroot (ko 4.146). Verwacht werd dat de resterende verplichtingen 

zouden toenemen en de bestemde fondsen zouden afnemen. Deze verwachting is uitgekomen.

13. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

2008 budget 2008 2007

ko ko ko

Rente baten  2.680  1.800  2.238 

Af: Rente lening nieuwbouw AMOLF  (667)  (661)  (533)

      Overige  (9)  - -

Totaal fi nanciële baten en lasten  2.004  1.139  1.705 

In 2008 zijn de rente baten ten opzichte van 2007 gestegen met ko 442 naar ko 2.680. Dit komt ondermeer door 

het gehele jaar een hoger liquiditeitssaldo in 2008 dan in 2007. Het behaalde rendement over de liquide mid-

delen bedraagt 5,2% (2007: 5,1%).

NETTO RESULTAAT

Voor een nadere toelichting van onderstaande posten wordt verwezen naar hoofdstuk IV-1.
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14. MUTATIE ALGEMENE RESERVE, ONBESTEMD

Dit betreft de per saldo dotatie aan de algemene reserve, onbestemd van ko 4.496.

2008 begroting 2008 2007

ko ko ko

Ontvangen rente (per saldo)  1.759  1.600  1.565 

Bestemming bijzondere baten  232  267  453 

Resultaat afgesloten programma’s -  -  2 

Restant loon- en prijscompensatie 2007/2006 -  -  740 

Kasgeldregeling FOM-Middelgroot -  -  17 

Vrijval pensioenverplichtingen  376  893  475 

Reorganisatieverplichtingen  20  -  17 

Werkloosheidsuitkeringen -  - (864)

Vrijval restantbudgetten 2000 van FOm/v en 

dakpanconstructies 

 2.109  -  - 

Kosten i.h.k.v. reductie overliquiditeit -  - (489)

Totaal mutatie algemene reserve, onbestemd  4.496  2.760  1.916 

De stijging van de mutatie algemene reserve, onbestemd in 2008 van ko 3.080 ten opzichte van 2007 komt met 

name door de vrijval van restantbudgetten voor FOm/v en dakpanconstructies van ko 2.109. Deze is na het 

vaststellen van de begroting bepaald.

15. MUTATIE ALGEMENE RESERVE, BESTEMD

De algemene reserve, onbestemd heeft in 2008 een mutatie van ko 11.913. 

De waarde materiële vaste activa stijgt in 2008 met ko 11.533. De grootste stijging komt door activeringen voor 

de Nieuwbouw AMOLF. De post additionele fondsen instituten is in 2008 toegenomen met ko 376. 

16. MUTATIE BESTEMDE RESERVES

De mutatie van de bestemde reserves is in 2008 ko 5.926, deze stijging is ten opzicht van 2007 ko 1.666 lager. 

Begroot was een stijging van de bestemde reserves van ko 7.479. 

17. MUTATIE BESTEMDE FONDSEN

Dit betreft de per saldo onttrekking van de bestemde fondsen van ko 13.558.

De begrote daling van de bestemde fondsen was ko 11.643. Dit is ko 1.915 meer geworden. Voor de nieuwbouw 
AMOLF is er ko 2.096 meer besteed in 2008 dan verwacht.
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IV.3  Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft op een andere wijze inzicht in de kasstroom van FOM en laat met name zien waar-

door de daling van de liquiditeit van ko 1.770 wordt veroorzaakt. 

De kasstroom uit operationele activiteiten van ko 11.083 wordt veroorzaakt door een stijging van de reste-

rende verplichtingen met ko 5.926, een stijging van de algemene reserve, onbestemd (exclusief rentebaten) met 

ko 2.737 en een verandering van ko 2.076 van de vlottende middelen (lagere vorderingen en hogere kortlopende 

schulden) ten opzichte van 31-12-2007.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten laat een daling van de liquide middelen zien door investeringen in 

materiële vaste activa (ko 13.831). Dit wordt met name veroorzaakt door de investeringen ten behoeve van de 

Nieuwbouw AMOLF (ko 11.825).

Tenslotte is de kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten ko 955 positief door de ontvangen rente over de liquide 

middelen, verminderd met de afl ossing voor de lening nieuwbouw AMOLF.
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IV.4  Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen

Toekomstige verplichtingen 
Voor 2008 en verder heeft FOM zich voor de BUW en KVI reeds verplicht door middel van toekenningen voor 

projecten. Daarnaast kent FOM diverse verplichtingen tot fi nanciële inbreng in samenwerkingsverbanden. Het 

personeel van FOM is het grootste actief van FOM. FOM heeft dan ook verplichtingen voor haar personeel zowel, 

voor het vaste personeel (347 fte’s), als voor het tijdelijke personeel (472 fte’s).

Al deze verplichtingen vloeien voort uit de normale bedrijfsactiviteiten van FOM en worden gedekt uit de subsi-

diebijdragen van NWO en de met derden afgesloten contracten.

Verhuur- en huurovereenkomsten 
Er zijn verplichtingen van geringe omvang op grond van diverse verhuur- en huurovereenkomsten. Het gaat 

onder andere om de overeenkomst betreffende de huur van het kantoor aan de Van Vollenhovenlaan. Deze 

10-jarige huurover eenkomst loopt van 15 april 1999 tot 15 april 2009. Per 15 april 2009 is deze huurovereenkomst 

onder nieuwe condities verlengd. De omvang van de huursom is geïndexeerd en bedraagt voor 2008 ko 319.

Voorts is sprake van verhuur van het Aten-laboratorium en de AmPS/MEA-gebouwen en de huur en verhuur van 

circa 25 dienstwoningen.

Nieuwbouw AMOLF
Er zijn met de 3 nevenaannemers voor de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties 

contracten afgesloten voor een totaal bedrag van circa ko 17.300 inclusief BTW. Hiervan resteert te factureren per 

31-12-2008 een bedrag van ko 6.500.

Daartegenover staat de jaarlijkse bijdrage van OCW/NWO voor de nieuwbouw van ko 1.435. Voor de fi nanciering 

van de nieuwbouw is een geldlening afgesloten.

Vanwege vermeende meerkosten en vertragingen in de nieuwbouw hebben de aannemers schadeclaims inge-

diend. Per 17 maart 2009 zijn voor de volgende bedragen schadeclaims ingediend:

- vanwege onduidelijkheden in het bestek: ko 1.317;

- vanwege bouwvertraging: ko 3.062;

Aangezien FOM de schadeclaims onterecht vindt, wint FOM extern advies in om de claims te bestrijden. Als FOM 

desondanks toch een deel van de schadeclaims moet betalen, dan is daarvoor fi nanciële ruimte binnen de OCW/

NWO-toewijzing voor de nieuwbouw AMOLF.

Magneetfaciliteit
De maximale inbreng van FOM in de C.V. van de magneetfaciliteit bedraagt ko 16.224. De inbreng tot en met 2008 

bedraagt ko 13.681. De verwachting is dat, afgezien van het deel onder de bestemde fondsen (ko 787), het restant 

niet gerealiseerd gaat worden.
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V  Overige informatie
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Samenstelling per 31-12-2008. 

Uitvoerend Bestuur:
Prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.dr. C.W.J. Beenakker, vice-voorzitter, Universiteit Leiden

Prof.dr. D. Lohse, Universiteit Twente

Prof.dr. Th.H.M. Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Th.J.H. Smit, Shell

Uitvoerend Bestuur:

2008 budget

2008

2007

ko ko ko

Bezoldiging UB  32 

Bestuurders

Prof.dr. R.P. Griessen  9  9 

Prof.dr. C.W.J. Beenakker  5  5 

Prof.dr. D. Lohse  5  5 

Prof.dr. Th.H.M. Rasing  -  - 

Dr. Th.J.H.Smit  5  - 

Ex-bestuurders

Prof.dr.ir.B.H.A.A. van den Brule  -  5 

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf  5  5 

Reis- en verblijfskosten  10  15  11 

 39  47  40 

Raad van Bestuur:
Prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter, Vrije Universiteit

Prof.dr. C.W.J. Beenakker, vice-voorzitter, Universiteit Leiden

Prof.dr. E.J. Baerends, Vrije Universiteit

Drs. J.A. van den Bandt-Stel, VNO-NCW

Dr. C.M. Colijn-Hooymans, TNO

Prof.dr. C. Dekker, Technische Universiteit Delft

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, Universiteit van Amsterdam

Dr. J. van der Eijk, Shell

Prof.dr.J.J.Engelen, CERN

Prof.dr.ir. M. Geers, Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr.ir. E. van der Giessen, Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. R.J. Hamer, Wageningen Centre for Food Sciences

Dr. H.A. Harwig, Philips

Dr. A.B.M. Hoff, ECN

Prof.dr. S.J. de Jong, Radboud Universiteit Nijmegen

Dr.ir. J.G.H. Joosten, Koninklijke DSM NV

Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. D. Lohse, Universiteit Twente

Prof.dr.ir. J.C. Maan, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof.dr. G.J.M. Meijer, Fritz-Haber-Institut der Max Planck-Gesell-

schaft, Berlijn

Prof.dr. Th.H.M. Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof.dr. G.T. Robillard, Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Th.J.H. Smit, Shell

Prof.dr. R.R. Weynants, Koninklijke Militaire School, Brussel

Prof.dr. J.T. Young, Technische Universiteit Delft

V.1  Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 8 67

V.2  Verloop bestemde fondsen

jaar kenmerk bedrag van

toewijzing

saldo

1/1/2008

baten

2008

lasten

2008

saldo

31-12-2008

ko ko ko ko ko

Vervangend onderhoud jaarlijks  781  638  781  (774)  645 

Doelsubsidies grote 
investeringen

AMOLF:

Imaging massaspectrometrie 2000 FOM-00.1186  4.129  355 -  (254)  101 

FIB/EBL systeem 2006 FOM-06.0910  2.500  1.236  -  (931)  305 

Rijnhuizen:

FELICE 2002 FOM-02.1255  5.200  918  -  (471)  447 

PSI-lab

- NWO-Groot 2004 FOM-04.0935  6.200 

- Euratom 2005 2005-034  3.290 

Totaal PSI-lab  9.490  3.369  824  (2.197)  1.996 

BUW:

Magneet 1995 95-2-31  1.203  787  -  -  787 

SAF/NIKHEF:

ANTARES 2000 FOM-00.1186  3.583  187  -  (100)  87 

Totaal  26.105  6.852  824  (3.953)  3.723 

Nieuwbouw AMOLF  -  2.334  2.056  (12.492)  (8.102)

Totaal bestemde fondsen  26.886  9.824  3.661  (17.219)  (3.734)
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V.3  Personele en materiële lasten naar kostensoort

2008 2007

ko ko ko ko

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  39.063  38.723 
Sociale lasten  1.755  1.640 
Pensioenpremies  3.983  3.916 

Lonen en salarissen  44.801  44.279 

Dotaties personele voorzieningen  -  - 
Personeel niet in loondienst  1.808  2.431 
Overig  1.163  1.125 

Overige personele lasten  2.971  3.556 

Af: ontvangen uitkeringen  (122)  (174)

Totaal personele lasten  47.650  47.661 

Materiële lasten
Afschrijvingen  2.298  2.197 

Huisvestingslasten:
- Huur  327  309 
- Verzekeringen  227  216 
- Onderhoud  2.523  2.382 
- Energie en water  1.620  1.407 
- Schoonmaakkosten  668  459 
- Heffi ngen  115  108 
- Overige  49  125 

Totaal huisvestingslasten  5.529  5.006 

Overige lasten
Overige lasten (doorberekende lasten) (1.038) (916)
Reis- en verblijfl asten 4.269 3.488
Beheerslasten 2.384 2.028
Bedrijfslasten 7.908 7.692
- Totaal Administratie- en beheerslasten  13.523  12.292 
- Inventaris en apparatuur  9.534  11.334 
- Dotatie overige voorzieningen  (64)  (507)
- Activering Nieuwbouw  (11.825)  (4.919)
- Activeringen overige  (2.006)  (1.703)
- Deelneming Magneet  23  71 
- Mutatie voorraad  (27)  (22)
- Nieuwbouw gebouwen  11.724  4.902 

Totaal overige lasten  20.882  21.448 

Financiële baten en lasten
- Rentebaten  (2.680)  (2.238)
- Rentelasten  676  533 

 (2.004)  (1.705)
Totaal materiële lasten  26.705  26.946 

Totaal personele en materiële lasten  74.355  74.607 
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Personele lasten
De toename van de post brutolonen en salarissen met ko 340 is ondanks de lichte afname van het aantal FOM 

werknemers in 2008 ten opzichte van 2007 grotendeels te verklaren door de stijging van de salarissen als gevolg 

van de nieuwe CAO (1-1-2008 tot 1-7-2010). Uiteraard stijgen als gevolg van een dergelijke loonronde ook daar-

van afgeleide toelagen als vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. De verruiming van uitbetaling verlofuren 

via AVOM heeft ook een doorwerking gekregen. 

Het beeld voor de post sociale lasten geeft een stijging van ko 115 weer. Lichte premiestijgingen in verschillende 

sociale verzekeringen hebben (over een hoger premieloon) het gevolg dat de post overige sociale lasten iets 

toeneemt.

De post pensioenpremies stijgt gering ondanks lichte afname van werknemers en wel met ko 67. Dit is niet het 

gevolg van de (overigens) beperkte verschillen in de premies van 2008 ten opzichte van 2007 maar meer de feite-

lijke doorwerking van de CAO (2006-2007) waar de verhoging in 2007 per 1 januari 2008 zorgt voor een (beperkte) 

kostenstijging. 

De pensioenen zijn ondergebracht bij het ABP. Dit is een toegezegde pensioenregeling. Tot en met 2008 zijn alle 

lasten opgenomen. Er zijn geen fi nanciële risico’s bekend.

De overige personele lasten zijn in 2008 met ko 585 gedaald ten opzichte van 2007.

Voor een wetenschapsorganisatie als FOM is het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van haar medewer-

kers. FOM heeft in 2008 alleen al aan betalingen aan opleidingsinstituten, en aan vergoedingen aan medewer-

kers die een opleiding hebben gevolgd 1,6% van de loonsom gespendeerd. Opleidingsgerelateerde uitgaven zoals 

inschrijfgelden voor de vele (internationale) werkconferenties, seminars en reis- en verblijfskosten zijn in dit 

percentage niet meegerekend. Overigens wordt meer dan de helft van het bovengenoemde percentage besteed 

aan de personeelscategorie promovendi.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefi nancierde topinkomens (WOTP)
Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefi nancierde topinkomens is het verplicht om 

inkomens bij de overheid en andere uit publieke middelen gefi nancierde sectoren die hoger zijn dan het be-

lastbaar loon van ministers openbaar te maken. In 2008 bedroeg het gemiddelde ministersalaris ko 181 (2007: 

ko 169).

Er zijn bij FOM in 2008, net als in 2007, geen (ex -)werknemers met een inkomen meer dan het gemiddelde mi-

nistersalaris.

Gemiddeld aantal werknemers, in fte’s
Het gemiddeld aantal werknemers (in fte’s) over 2008 bedroeg 854 (2007: 948).

Aantal werknemers, in fte’s, werkzaam in het buitenland 
Het gemiddeld aantal werknemers, in fte’s, dat werkzaam (gedetacheerd) is in het buitenland was in 2008 39 

(2007: 31).
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Materiële lasten
De stijging in 2008 van ko 781 van de reis- en verblijfslasten ten opzichte van 2007 komt grotendeels door meer 

lasten bij SAF/NIKHEF voor buitenlandse reizen en verder zijn er hogere uitgaven voor workshops en symposia 

bij FOM-Algemeen; onder andere voor Physics@FOM-Veldhoven.

De daling van de lasten inventaris en apparatuur van ko 1.800 in 2008 in vergelijking met 2007 wordt met name 

veroorzaakt door de daling bij Rijnhuizen. In 2007 is er apparatuur aangeschaft voor de grote investering voor 

het PSI-lab.

In 2008 heeft een groot deel van de uitgaven voor de nieuwbouw AMOLF plaatsgevonden. De lasten 2008 ad 

ko 11.724 voor nieuwbouw gebouwen zijn in vergelijking met 2007 (ko 4.902) sterk gestegen. Hierdoor stijgt ook 

als tegenhanger van deze post de activering nieuwbouw.

V.4  Subsidievoorwaarden

FOM ontvangt haar subsidie grotendeels van NWO. De basissubsidie NWO is ongeveer 79% van de totale baten. 

FOM heeft met NWO in 2003 een convenant gesloten, waarin de relatie NWO-FOM is geregeld.

Voor de basissubsidie van NWO gelden de algemene subsidievoorwaarden (zie ook www.nwo.nl/subsidiewij-

zer). Eén van die voorwaarden is dat FOM voor haar jaarrekening en de consolidatiestaten moet voldoen aan het 

consolidatieprotocol van NWO. Hierin wordt net zoals FOM ook wenst Titel 9, BW2 en richtlijn 640 gevolgd. Voor 

de middelgrote subsidies geldt een onder- en bovengrens qua bedrag bij de aanvraag. De subsidies voor on-
derhoud, nieuwbouw en grote investeringen zijn geoormerkte subsidies en mogen alleen voor die doeleinden 

besteed worden. Deze geoormerkte subsidies moeten als een bestemd fonds op de balans worden verantwoord. 

Voor de projectsubsidies van NWO, dit is ongeveer 4% van de totale baten (omvang ko 3.525), gelden specifi eke 

subsidievoorwaarden.

De resterende 17% aan ba ten bestaat uit baten van Euratom, de Europese Unie, het Ministerie van Economische 

Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Universiteiten, bedrijven en overige baten. 

Voor deze posten gelden in de regel specifi eke subsidievoorwaarden en contractvoorwaarden. 
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V.5  Verbonden rechtspersonen 

Onder verbonden rechtspersonen worden vermeld de partijen/instellingen waar FOM geen beslissende zeggen-

schap over heeft, maar waar wel de directe of indirecte bevoegdheid bestaat om bestuursleden te benoemen of 

te ontslaan.

Verbonden rechtspersonen zijn: 

- Stichting Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) te Amsterdam.

 Activiteit:
 Het beheer en het onderhoud met betrekking tot de terreinen en opstallen, zich bevindend in het 

Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, alsmede de exploitatie van gemeenschappelijke voorzieningen 

ten behoeven van de gebruikers van die opstallen en terreinen en het verrichten van al hetgeen, direct of 

indirect, aan dit doel dienstbaar kan zijn.

- Commanditaire Vennootschap tot exploitatie van de Internationale Magneetfaciliteit (CVIM) te Utrecht.

 Activiteit:
 Het verkrijgen, beheren en exploiteren van één of meerdere magneetinstallaties en al datgene wat daarmee 

in de ruimste zin verband houdt.

- Stichting Beheer Internationale Magneetfaciliteit (SBIM) te Utrecht.

 Activiteit:
 Het deelnemen als beherend vennoot in een commanditaire vennootschap, de C.V. tot exploitatie van de 

Internationale Magneetfaciliteit (CVIM), die ten doel heeft het verkrijgen, beheren en exploiteren van een of 

meerdere magneetfaciliteiten.

V.6  Accountantsverklaring 

De jaarrekening is gecontroleerd door Blömer accountants en adviseurs te Nieuwegein. Dit heeft geleid tot een 

goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening die hierna is opgenomen.
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BIJLAGE

LIJST MET AFKORTINGEN

AB-NWO Algemeen Bestuur van NWO

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AMOLF FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica

AO Administratieve Organisatie

BSIK Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

COR Centrale OndernemingsRaad 

C.V. Commanditaire Vennootschap

CVIM Commanditaire Vennootschap tot exploitatie van de Internationale Magneetfaciliteit

DPI Dutch Polymer Institute

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland

EU Europese Unie

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam

Euratom European Atomic Energy Community

EZ Ministerie van Economische Zaken

FES Fonds Economische Structuurversterking

FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

fte Full time equivalent

GBN Gebiedsbestuur Natuurkunde

IC Interne Controle

ILP Inrichting leerstoelposities

IPP Industrial Partnership Programmes

ITER International Thermo-nuclear Experimental Reactor 

KVI Kernfysisch Versneller Instituut

LEI Universiteit Leiden

M2i Materials innovation institute

NISB Nederlands Instituut voor Systeembiologie

NIKHEF Samenwerkingsverband Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-ener giefysica

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

oio Onderzoeker in opleiding

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
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PPM Prioriteits Programma Materialenonderzoek

RU Radboud Universiteit Nijmegen

RuG Rijksuniversiteit Groningen

Rijnhuizen FOM-instituut voor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’

RvB Raad van Bestuur

SAF/NIKHEF FOM-instituut voor Subatomaire Fysica NIKHEF

SBIM Stichting Beheer Internationale Magneetfaciliteit

STW Stichting voor Technische Wetenschappen

TIFN Top Institute Food and Nutrition

TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TUD Technische Universiteit Delft

TU/e Technische Universiteit Eindhoven

UB Uitvoerend Bestuur

UT Universiteit Twente 

UU Universiteit Utrecht

UWV Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen

UvA Universiteit van Amsterdam

VL-e Virtual Lab E-Science

VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen en Nederlands Christelijke Werkgeversbond

VU Vrije Universiteit

WCW Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

WUR Wageningen Universiteit en Research Centre 
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