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 Voorwoord

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

cieel jaarverslag 2009 aan. In dit jaarverslag wordt in fi nanciële termen verantwoording 

afgelegd over de uitvoering van natuurkundig onderzoek.

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

weten:

• FOM-jaarboek
 Dit bevat het bestuursverslag waarin we rapporteren over de realisatie van de 

doelstellingen van FOM, zo mogelijk aan de hand van kengetallen. Tevens worden 

de wetenschappelijke resultaten van het binnen FOM in 2009 uitgevoerde onderzoek 

beschreven.

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

meer expliciet aandacht aan de resultaten van de begeleiding en opleiding van onze 

promovendi.

• Financieel jaarverslag
 Hierin bieden we inzicht in de balans per 31 december 2009, de baten en lasten en 

kasstroom in 2009.

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

fi nanciers en 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’.

De relatieve buitenstaander die alleen een globaal overzicht wil krijgen van de fi nanciële 

situatie van FOM vindt in hoofdstuk 1 een samenvatting van de belangrijkste kengetallen 

en ontwikkelingen in 2009.

Namens het Uitvoerend Bestuur,

dr.ir. Wim van Saarloos

directeur FOM

Utrecht, 16 maart 2010
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De baten zijn in 2009 gestegen naar ko 91.002, een stijging van ko 7.870 ten opzichte van 

2008. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging van de NWO-baten 

vanwege loon- en prijscompensatie, incidentele toekenningen en projectsubsidies.

De lasten zijn in 2009 gestegen naar ko 80.385, een stijging van ko 4.026 ten opzichte 

van 2008. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als 

gevolg van een toename van de personeelsomvang (van gemiddeld 809 fte in 2008 naar 

gemiddeld 848 fte in 2009) en de salarisstijgingen als gevolg van de CAO (een algemene 

salarisstijging van 1,3% per 1-1-2009 en een stijging van de eindejaarsuitkering met 2,2%).

De lasten van de vrije programma’s zijn voor het eerst sinds 2004 weer gestegen. Dit is 

het gevolg van de openstelling van het loket voor vrije programma’s in 2007. Dat loket 

was in 2003 gesloten vanwege noodzakelijke bezuinigingen door het negatieve inkom-

stenperspectief van FOM. De lasten van de Industrial Partnership Programma’s zijn licht 

gestegen vanwege de toename van het aantal IPP’s. 

De lasten van de missiebudgetten van de instituten zijn gestegen. Dit betreft met name 

de lasten van het missiebudget FOM-Nikhef als gevolg van een stijging van de personele 

lasten (meer wetenschappelijk personeel) en de inzet van middelen voor de verbouwing 

van het datacenter (ten behoeve van de gridactiviteiten en de internet exchange housing).

De fi nanciële baten en lasten zijn in 2009 gedaald naar ko 399, een daling met ko 1.605 

ten opzichte van 2008. Deze daling wordt veroorzaakt door de lagere rentestand en door 

de betaalde boeterente bij de vervroegde afl ossing van de lening voor de nieuwbouw 

AMOLF (ko 517).

Het netto exploitatiesaldo is in 2009 gestegen naar ko 11.016, een stijging van ko 2.239 ten 

opzichte van 2008. De bestemming van het netto exploitatiesaldo is als volgt:

• de algemene reserve, onbestemd is gestegen met ko 2.558 naar ko 1.333, waarmee de 

algemene reserve, onbestemd voor het eerst sinds 2002 weer positief staat;

• de algemene reserve, bestemd is gestegen met ko 10.816, met name door de stijging 

van de waarde van de materiële vaste activa (nieuwbouw AMOLF en verbouwing 

datacenter);

• de bestemde reserves zijn gestegen met ko 6.298 door toename van de bestedings-

achterstand;

• de bestemde fondsen zijn gedaald met ko 8.656 vanwege kosten in het kader van 

nieuwbouw AMOLF, grote investeringen en vervangend onderhoud.

Omdat de lasten achter blijven ten opzichte van de baten is de bestedingsachterstand 

toegenomen van 4,5 maanden eind 2008 naar 5,2 maanden eind 2009. De in de afgelopen 

jaren toegewezen programma’s en projecten komen slechts langzaam op gang doordat 

de wervingsprocedures vanwege het internationale karakter veelal geruime tijd in beslag 

nemen. Eind 2009 was er binnen FOM een groot aantal vacante formatieplaatsen (alleen 

in de BUW al circa 140 vacante plaatsen). De verwachting is dat deze posities de komende 

jaren bezet zullen worden en dat de personeelsomvang en daarmee de lasten verder zul-

len toenemen en dat de bestedingsachterstand als gevolg daarvan weer zal dalen.

Het balanstotaal per 31-12-2009 van ko 105.244 is nagenoeg gelijk aan dat per 31-12-2008 

(ko 105.220). De stijging van het eigen vermogen met ko 11.016 (netto exploitatiesaldo) en 

de kortlopende schulden met ko 7.253 (toename van vooruitontvangen subsidies) wordt 

Samenvatting
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gecompenseerd door de vervroegde afl ossing van de lening voor de nieuwbouw AMOLF 

(ko 16.372) en een daling van de voorzieningen met ko 1.773 (met name het gevolg van de 

nieuwe actuariële berekening van de pensioenvoorziening). Door deze mutaties neemt 

de solvabiliteit van FOM toe van 62% naar 73%.

De liquide middelen zijn in 2009 gedaald naar ko 40.781, een daling met ko 8.958. Deze 

daling wordt veroorzaakt door de vervroegde afl ossing van de lening voor de nieuwbouw 

AMOLF per 1-12-2009, grotendeels gecompenseerd door onder andere een stijging van de 

bestemde reserves (bestedingsachterstand).



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 en is gevestigd te 

Utrecht. De missie van FOM staat in haar statuten omschreven als ‘de bevordering van het fundamenteel we-

tenschappelijk 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-Ge-

biedsbestuur Natuurkunde vanwege het werk in universitaire groepen, instituten of andere door NWO toegela-

ten instellingen of in combinaties daarvan. 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 Strategisch Plan is te downloaden vanaf de FOM-website (www.fom.nl).

In het voorjaar 2009 zijn in het Uitvoerend Bestuur en de Raad van Bestuur de besprekingen begonnen voor een 

actualisering van de strategie voor de periode tot en met 2015. Het concept-strategisch plan zal ter discussie 

worden gesteld op de strategiebijeenkomst van de Raad van Bestuur (codenaam ‘Soest-2010’) op 21 en 22 april 

2010. Aan deze bijeenkomst zullen representanten van de fysische gemeenschap en vertegenwoordigers van 

belangrijke stakeholders (NWO, bedrijfsleven), alsmede de instituutsdirecteuren en voorzitters van werk-

gemeenschapscommissies deelnemen. Een speerpunt dat naar verwachting veel aandacht zal krijgen is het 

onderwerp ‘Physics for energy’.

Onderzoekprogrammering
De FOM-organisatie wordt primair aangestuurd op basis van de onderzoeksactiviteiten van FOM, te weten de 

FOM-programma’s (inclusief de missie’s van de instituten), de FOM-projectruimte en de andere activiteiten. In 

het kader van deze onderzoeksactiviteiten worden er onderzoeksprojecten uitgevoerd. Daarnaast kent FOM de 

algemene kosten van de organisatie. 

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

pelijke doelstellingen. Aan een programma wordt een totaalbudget per fi nancier toegekend, de zogenaamde 

‘fi nanciële envelop’, die is verdeeld over kalenderjaren.

Het grootste lopende FOM-programma 007, Physics at the TeV scale: ATLAS, loopt negentien jaar met een totaal 

budget van ko 48.081. Het kleinste lopende FOM-programma I13, Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow 

(FHBF), heeft een looptijd van zes jaar en een totaal budget van ko 960.
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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 gestimuleerd.

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

grotingspost ‘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%) die door het Uitvoerend Bestuur worden bepaald. 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 en missiebudgetten was de afgelopen jaren als volgt:

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

Vrije programma’s

- in uitvoering (groen)  48  50  54  51 

- in ontwikkeling (oranje)  1  -  -  - 

 49  50  54  51 

Industrial Partnership Programmes

- in uitvoering (groen)  11  12  14  14 

- in ontwikkeling (oranje)  1  1  -  - 

 12  13  14  14 

Missiebudgetten  4  4  4  3 

In 2009 zijn negen nieuwe vrije programma’s ingesteld. Omdat er twaalf vrije programma’s zijn afgesloten, is 

het aantal lopende vrije programma’s in 2009 gedaald van 54 naar 51. Het aantal lopende Industrial Partnership 

Programmes (IPP’s) is gelijk gebleven. In 2009 zijn drie nieuwe IPP’s ingesteld en zijn er drie afgesloten.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur bestond in 2009 uit drie FOM-instituten (AMOLF, FOM-Nikhef en Rijnhuizen) en de Be-

heerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) met daarin de universitaire werkgroepen op elf locaties. De 

dagelijkse leiding over FOM berust bij de directeur (daarbij ondersteund door een bureau).

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



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 912

TUD

FOM-Nikhef

RU

de Raad van Bestuur). Het Uitvoerend Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De be-

stuurssamenstelling is te vinden in paragraaf V.1.

Het Uitvoerend Bestuur heeft besloten de FOM-middelen voor het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) te Gro-

ningen met ingang van 1 januari 2009 onder te brengen in de nieuwe universitaire werkgroep FOM-G-26, in 

plaats van zoals tot dan toe in de separate organisatorische eenheid KVI. Deze werkgroep heeft de status van 

focusgroep. De focusgroep is het krachtigste middel waarover FOM beschikt om in universitaire gebouwen ver-

nieuwingen in het onderzoek met impact tot ontwikkeling te helpen. Kenmerk van een focusgroep is de lange 

looptijd (tot 10 jaar) en het hoge budget (Mo 1 per jaar).

In onderstaand organogram is de situatie per 31-12-2009 weergegeven. 
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I.2  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2009

Nieuwe directeur FOM
Dr.ir. Wim van Saarloos is door de Raad van Bestuur benoemd tot directeur van FOM per 1 november 2009. Hij 

volgt in die functie dr. Hans Chang op die begin juli na 24 jaar afscheid nam van FOM en zijn carrière voortzet bij 

de KNAW. Van Saarloos was hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden en directeur van 

het Lorentz Center. De directeur van FOM fungeert tevens als directeur van het Gebied Natuurkunde van NWO.

Verkenning relocatie FOM-instituut Rijnhuizen
FOM zal de komende jaren belangrijke nieuwe impulsen geven aan fysisch energieonderzoek. In dit kader heeft 

het Uitvoerend Bestuur van FOM de ambitie om het FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen uit te bouwen 

tot een nationaal instituut voor funderend energieonderzoek. Het instituut moet de spil worden van een sa-

menwerkingsverband met universitaire werkgroepen en relevante nationale- en internationale partners op het 

gebied van funderend energieonderzoek.

In december 2009 heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM derhalve besloten na te gaan of huisvesting van Rijn-

huizen op de campus van een Nederlandse universiteit voordelen biedt ten opzichte van de huidige locatie te 

Nieuwegein. Huisvesting van het instituut op een universiteitscampus kan meerwaarde hebben omdat geprofi -

teerd kan worden van synergievoordelen met op de campus reeds aanwezig energieonderzoek, de versteviging 

van de banden met het universitaire onderwijs en de vergroting van de mogelijkheden om jonge wetenschap-

pers op te leiden. 

Gestreefd wordt naar het bereiken van een principeovereenkomst op hoofdlijnen met een universiteit. Op basis 

daarvan zullen de verdere planning en details met alle betrokkenen worden uitgewerkt, en zal een voorgeno-

men besluit voor advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. De Raad van Bestuur zal de uiteindelijke 

beslissing nemen.

FOM-programma’s
Vrije programma’s: resultaat programmaloket
In het kader van het programmaloket kunnen één keer per jaar aanvragen voor vrije programma’s worden inge-

diend (sluitingsdatum 1 maart). In de eerste ronde vindt er een selectie plaats op basis van vooraanmeldingen, 

waarbij werkgemeenschapscommissies een belangrijke adviserende rol spelen. In de tweede ronde wordt over 

uitgewerkte programma-aanvragen het advies van internationale referenten ingewonnen. Er waren in 2009 op 

de sluitingsdatum vijftien aanvragen. Na de eerste selectieronde bleven er negen over. Daarvan zijn er uiteinde-

lijk vijf gehonoreerd (33%), namelijk 117 UNST, 118 PMC, 119 GW, 120 CPB en 121 CQ. 

Vrije programma’s: top-down initiatieven
In 2009 is het FOM-programma 114 ‘Fundamental symmetries and interactions - Trapped Radioactive Isotopes as 

micro laboratories for fundamental Physics’ (TRIµP) ingesteld. Dit vrije programma met een budget van ko 9.547 

omvat het voormalige missiebudget KVI en de voormalige FOM-programma’s 24 ‘Operation, development and 

improvement of the AGOR cyclotron’ (AGOR) en 48 ‘Trapped radioactive isotopes: micro-laboratories for funda-

mental physics’ (TRIµP).

Het nieuwe FOM/ALW-programma 115 ‘Towards biosolar cells’ (TBSC), dat door FOM wordt uitgevoerd, heeft een 

budget van Mo 7 en is gelieerd aan en wordt mede gefi nancierd door het gelijknamige FES-programma. De FOM-

bijdrage aan het programma bedraagt Mo 2. De overige middelen komen van NWO centraal (Mo 1), het gebied 

Aard- en Levenswetenschappen van NWO (Mo 0,5) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(Mo 3,5 uit de FES-middelen).
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FOM-programma 116 ‘Use of nano science and technology’ (UNST) betreft de FOM-inbreng in de gezamenlijke 

call in het NWO-thema Gebruik van nanowetenschap en -technologie. Gehonoreerde aanvragen die binnen de 

aandachtsgebieden van FOM vallen zullen in de FOM beheerorganisatie worden opgenomen, tot een maximum 

totaalbudget van Mo 3.

Tenslotte is in 2009 FOM-programma 122 ‘Fellowships for Young Energy Scientists’ (YES!) ingesteld. Dit pro-

gramma is bedoeld voor jonge onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied van energiebesparing, 

-opwekking en -opslag.

Gehonoreerde vrije programma’s
De negen nieuwe vrije programma’s (programmaloket en top-down initiatieven) hebben de volgende gegevens:

Industrial Partnership Programmes: nieuwe programma’s
In 2009 zijn drie nieuwe Industrial Partnership Program  mes ingesteld, namelijk I20 CLC, I23 CP3E en I24 SLS met 

de volgende gegevens:

I23 CP3E betreft onder andere de oprichting van een FOM-groep bij ASML. I24 SLS betreft de continuering van de 

succesvolle, in het kader van programma I08 MLS ingestelde FOM-groep bij Philips Research.

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

programma- 

nummer

programmaleider titel looptijd subgebieden budget 

(kB )
FP114 Prof.dr. K.-P. Jungmann Fundamental symmetries and interactions - Trapped 

Radioactive Isotopes as micro laboratories for fundamental 

Physics (TRIµP)

2009 - 2013 FL 10%, 

SAF 60%, 

COMOP 30%

9.547

FP115 Prof.dr. H.J.M. de Groot Towards biosolar cells (TBSC) 2010 - 2015 FL 100% 7.000

FP116 chair programme 

committee (to be decided)

Use of nano science and technology 

(FOM-part NWO-NANO Programme) (UNST)

2009 - 2015 NANO 100% 3.000

FP117 Prof.dr. Th. Schmidt Mechanosensing and mechanotransduction by cells (MMC) 2010 - 2015 FL 100% 3.384

FP118 Prof.dr. M. Bonn Proton mobility in confi nement (PMC) 2010 - 2015 COMOP 

100%

2.423

FP119 Prof.dr. J.F.J. van den 

Brand

Gravitational physics - the dynamics of spacetime (GW) 2010 - 2015 SAF 70%, 

OF 30%

2.933

FP120 Dr. A.J.H. Donné Active control of magneto-hydrodynamic modes 

in burning plasmas (CPB)

2010 - 2014 FuF 100% 4.301

FP121 Prof.dr. E.P. Verlinde A string theoretic approach to cosmology and quantum 

matter (CQ)

2010 - 2014 SAF 75%, 

COMOP 25%

2.199

FP122 Chairman of the YES!-

fellowship programme 

board

Fellowships for Young Energy Scientists (YES!) 2010 - 2016 FeF 25%, 

NANO 25%, 

COMOP 

25%, FL 25%

1.600

programma- 

nummer

programmaleider titel looptijd bedrijven budget 

(kB)
I20 Prof.dr. D. Lohse Contact line control during wetting and dewetting (CLC) 2009 - 2013 ASML en 

Océ

1.812

I23 Prof.dr. F. Bijkerk Controlling photon and plasma induced processes at EUV 

optical surfaces (CP3E)

2009 - 2014 Carl Zeiss 

en ASML

11.353

I24 Dr. J. Gómez Rivas Improved solid-state light sources (SLS) 2010 - 2014 Philips 1.068
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De evaluatie van het FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in 2008, met als uitkomst ‘zeer goed’ tot ‘excel-

lent’, werd in 2009 bestuurlijk afgerond met het structureel verhogen van het missiebudget met ko 250, plus een 

toekenning van een tijdelijk accres van het Algemeen Bestuur van NWO, ter grootte van ko 250 per jaar over de 

periode 2009-2011.

In 2011 zullen alle FOM-instituten wederom een missie-evaluatie ondergaan.

Missiebudgetten instituten: dynamisering NWO-instituten
NWO heeft in het kader van de dynamisering van de budgetten van de NWO-instituten additionele middelen 

beschikbaar gesteld voor het versterken van deze instituten. De middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van 

het instituutsbeleid en passend in de NWO-strategie. NWO heeft in totaal ko 1.950 voor AMOLF, ko 3.400 voor 

FOM-Nikhef en ko 2.200 voor Rijnhuizen beschikbaar gesteld. Voor deze middelen is een expliciet bestedingsplan 

opgesteld. De middelen zijn toegevoegd aan het missiebudget van de instituten

FOM-projectruimte
Sectorplan Natuur- en Scheikunde
Op 8 oktober 2009 heeft minister Plasterk van OCW de Commissie Breimer geïnstalleerd die belast is met de 

implementatie van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. Vanaf 2011 is hiervoor Mo 20 per jaar beschikbaar, 

waarvan de chemie en de fysica ieder de helft krijgen. Van het fysicadeel is Mo 3 per jaar bestemd voor besteding 

via de tweede geldstroom, dat wil zeggen via FOM. Het UB heeft besloten dit accres via het mechanisme van de 

FOM-projectruimte te verdelen.

Om in aanmerking te komen voor fi nanciering uit deze additionele middelen dient een projectruimteaanvraag 

aan twee extra eisen te voldoen:

1 de aanvraag valt in een van de vijf in het sectorplan gedefi nieerde focusgebieden of later nog te defi niëren 

specifi eke thema’s daarbinnen;

2 de indieners van de aanvraag hebben allen een aanstelling aan een Nederlandse universiteit.

Om de implementatie van het sectorplan een vliegende start te geven, heeft het UB besloten voor de drie ho-

noreringsrondes van de FOM-projectruimte vóór 2011 per ronde uit eigen middelen een extra bedrag van Mo 1 

beschikbaar te stellen (met ingang van de ronde waarover in oktober 2009 een honoreringsbesluit genomen is). 

Voor de verdeling van deze middelen gelden dezelfde regels als voor de verdeling van de middelen die vanaf 

2011 vanuit het Sectorplan beschikbaar zullen komen.

Verruiming voorkeursbehandeling
Mede in het kader van de extra middelen van het sectorplan is vanaf de najaarsronde 2009 van de FOM-pro-

jectruimte de voorkeursbehandeling uitgebreid, zodat ook nieuwe vaste stafl eden en tenuretrackers hier een 

beroep op kunnen doen (tot dusver gold deze regeling alleen voor nieuwe hoogleraren). Door een beroep te doen 

op de voorkeursbehandeling (oftewel ‘de joker in te zetten’) kan een indiener eenmalig zijn honoreringskansen 

aanzienlijk vergroten. De specifi eke voorwaarden voor de voorkeursbehandeling staan in de handwijzer op de 

FOM-website.

Gehonoreerde aanvragen
Sinds 2008 hanteert FOM voor de FOM-projectruimte twee vaste deadlines voor indienen (1 mei en 1 november). 

In 2009 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de aanvragen die in de tweede indienronde van 2008 waren 

ingediend. Van de 45 ingediende aanvragen zijn er 12 gehonoreerd (27%). 

In de eerste indienronde van 2009 zijn 44 aanvragen ingediend, waarvan er 15 zijn gehonoreerd (34%), waarvan 

5 mede in het kader van het sectorplan. Van de in de tweede indienronde ingediende 51 aanvragen zijn er in 

2009 na de eerste beoordeling 8 direct gehonoreerd (waarvan 5 vanwege een voorkeursbehandeling) en 26 direct 

afgewezen. Over de resterende 17 aanvragen vindt de besluitvorming in 2010 plaats.
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Andere activiteiten
Contract research AMOLF en Rijnhuizen: High-tech systems and materials
De Ministerraad heeft vrijdag 18 december 2009 besloten om uit het Fonds Economische Structuurversterking 

(FES) Mo 125 toe te kennen aan het programma High-tech systems and materials; ‘Towards a sustainable open 

innovation ecosystem’ (HTS&M). Deze middelen worden via het Ministerie van Economische zaken beschikbaar 

gesteld. Het toegekende bedrag is bedoeld om nieuwe toepassingen op het gebied van micro- en nanotechnolo-

gie te onderzoeken en verder te ontwikkelen tot producten voor het bedrijfsleven. 

Naar verwachting zullen AMOLF en Rijnhuizen projecten in het kader van het HTS&M-programma gaan uitvoe-

ren.

Contract research Rijnhuizen: ITER-NL 2
In 2009 is bekend geworden dat ITER-NL2 (de follow-up van ITER-NL) wordt gesteund met een subsidie van Mo 8 

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit de FES-middelen. ITER-NL is een samenwerkings-

verband tussen TNO, FOM (FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen) en de Nuclear Research and consul-

tancy Group (NRG), met als doel de Nederlandse wetenschap in samenwerking met industrie optimaal voor te 

bereiden op deelname aan het internationale kernfusieproject ITER. 

Nieuwbouw AMOLF: afl ossen lening
Op basis van de liquiditeitspositie van FOM heeft het Uitvoerend Bestuur besloten de lening voor de nieuwbouw 

AMOLF (oorspronkelijk hoofdsom ko 17.700, looptijd 20 jaar vanaf februari 2007, vaste rente 3,9%) vervroegd af 

te lossen. De afl ossing heeft plaatsgevonden per 1 december 2009. De marktwaarde van de lening bedroeg op 

dat moment ko 17.417, waarvan ko 16.372 resterende hoofdsom, ko 528 rente tot de afl ossingsdatum en ko 517 

boeterente. De betaalde boeterente zal naar verwachting binnen iets meer dan een jaar worden terugverdiend.

Personeelspotten: actuariële berekening pensioenvoorziening Centraal Beheer
De pensioenvoorziening Centraal Beheer betreft een (aanvullende) pensioenvoorziening voor (oud-)medewer-

kers, op grond van hun dienstjaren bij FOM vóór 1 januari 1977, de datum van overgang van de pensioenverze-

kering van Centraal Beheer naar 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. Eind 2008 heeft de COR instem-

ming verleend aan een nieuw FOM/CB Pensioenreglement. In 2009 heeft op basis van dat reglement een nieuwe 

actuariële berekening plaatsgevonden, conform de nieuwe richtlijn 271 Personeelsbeloningen van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving.

Op basis van de actuariële berekening is de voorziening bepaald op ko 381 per 1 januari 2010. De voor de bere-

kening gehanteerde grondslagen sluiten aan bij de grondslagen die Centraal Beheer hanteert bij de berekening 

van de bij FOM in rekening te brengen koopsommen voor de inkoop van pensioenrechten ten behoeve van de 

deelnemers (51). Aangezien in 2009 alle nabetalingen ten behoeve van deelnemers als gevolg van het nieuwe 

pensioenreglement hebben plaatsgevonden, is de waardebepaling van de pensioenvoorziening door FOM over-

genomen voor de jaarrekening 2009.
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I.3  ONTWIKKELINGEN 2005-2009

In deze paragraaf worden de fi nanciële ontwikkelingen in de periode 2005 tot en met 2009 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

in ke Realisatie Begroting

20092005 2006 2007 2008 2009

NWO basissubsidie  59.658  69.709  63.454  65.391  71.080  70.966 

Overheidsbijdragen en subsidies:

- Ministerie van EZ  815  609  1.206  1.681  1.632  1.085 

- Ministerie van OCW  -  75  1.097  1.172  1.564  1.990 

Werk in opdracht van derden:

- NWO subsidies derden contracten  1.876  5.420  8.292  3.525  4.702  6.068 

- Universiteiten  1.761  2.345  2.081  1.952  1.322  1.807 

- Europese Unie  3.904  3.985  4.584  3.818  4.325  3.704 

- Bedrijven  3.029  4.294  2.444  2.919  3.286  4.451 

Overige baten  2.386  2.127  2.502  2.674  3.091  2.939 

Totaal baten  73.429  88.564  85.660  83.132  91.002  93.010 
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De stijging van de totale baten van FOM van ko 73.429 in 2005 naar ko 91.002 in 2009 (verschil ko 17.573) is met 

name het gevolg van de stijging van de NWO basissubsidie (een stijging met ko 11.422), de overheidsbijdragen en 

subsidies (een stijging met ko 2.381) en de NWO subsidies derden contracten (een stijging met ko 2.826). De post 

werk in opdracht van derden (exclusief NWO subsidies derden contracten) en de overige baten zijn nagenoeg 

gelijk gebleven. De totale baten zijn in 2009 ko 2.008 lager dan begroot vanwege een toename van bestedingsach-

terstanden waardoor de baten pas in een later boekjaar gerealiseerd worden. Dit geldt met name voor het werk 

in opdracht voor derden.

De stijging van de NWO basissubsidie over de periode 2005-2009 met ko 11.422 wordt in belangrijke mate 

veroorzaakt door loon- en prijscompensaties ko 7.027 (voor 2009 is dit ko 2.389). Daarnaast zijn er incidentele 

toekenningen van het AB-NWO voor dynamisering instituutsfi nanciering (ko 2.450 in 2009), missieversterking 

instituten (totaal ko 1.150 in 2009) en diverse incidentele toekenningen van het GBN (totaal ko 2.352 in 2009). Het 

aandeel NWO basissubsidie is licht gedaald over de periode 2005 tot en met 2009 (van 81% naar 78%).

De overheidsbijdragen en subsidies nemen toe over de periode 2005 tot en met 2009 vanwege subsidies vanuit 

het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor VL-e (AMOLF en FOM-Nikhef), NanoNed (AMOLF en 

Rijnhuizen) en ITER-NL (Rijnhuizen).

De baten voor werk in opdracht van derden laten over de periode 2005-2009 een fl uctuerend beeld zien vanwege 

fl uctuaties in het aantal en de omvang van de verworven subsidies en de afgesloten contracten.

De overige baten vertonen een redelijk constant, licht stijgend, beeld. Deze post bestaat uit verhuurbaten en 

beperkte incidentele baten.

Lasten

in ke Realisatie Begroting

20092005 2006 2007 2008 2009

FOM-programma’s:

- Vrije programma’s  28.734  24.851  22.745  19.076  20.671  20.938 

- Industrial Partnership Programmes  4.641  4.791  4.220  4.226  5.142  8.064 

- Missiebudgetten  23.975  20.776  24.084  25.330  28.061  26.954 

Subtotaal programma’s  57.350  50.418  51.049  48.632  53.874  55.956 

FOM-projectruimte  7.720  7.473  6.535  5.965  6.031  9.211 

Andere activiteiten  16.627  15.366  20.072  30.346  27.349  24.098 

Algemene kosten van de organisatie  3.703  3.738  3.838  3.957  3.964  4.452 

Balansmutaties  353  8.329  (5.182)  (12.541)  (10.833)  (10.108)

Bestedingsmutaties  -  -  - - -  (3.284)

Totaal lasten  85.753  85.324  76.312  76.359  80.385  80.325 
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De lasten voor de FOM-programma’s zijn in 2009 ko 5.242 hoger dan in 2008. De lasten van de vrije programma’s 

zijn in 2009 voor het eerst weer gestegen sinds 2004. Dit is het gevolg van de openstelling van het programma-

loket in 2007 (dit was gesloten in de periode 2003 tot en met 2006). De lasten voor de vrije programma’s zullen 

naar verwachting de komende jaren verder stijgen. De lasten voor de IPP’s fl uctueren in de periode 2005 tot en 

met 2009. Vanwege het toenemen van de bestedingsachterstand zijn in 2009 aanzienlijk minder lasten voor IPP’s 

gerealiseerd dan begroot. De lasten van de missiebudgetten waren in 2009 fors hoger dan in 2008 (een stijging 

met ko 2.731). Grotendeels komt dat door het inlopen van resterende budgetten door FOM-Nikhef.

De lasten van de FOM-projectruimte vertonen over de periode 2005-2009 een daling van ko 1.689 vanwege een 

laag aantal gehonoreerde projecten in de jaren 2006 en 2007. Het verschil tussen de begroting en de lasten in de 

projectruimte komt onder meer doordat in de begroting het nader te verdelen budget van ko 2.416, waarop geen 

kosten worden geboekt, in de lasten is opgenomen. 

De lasten van de andere activiteiten fl uctueren in de periode 2005-2009. In 2007-2009 zijn er aanzienlijke uit-

gaven gedaan voor de Nieuwbouw AMOLF. De bestedingen voor de nieuwbouw in 2009 waren reeds begroot in 

2008. Dit verklaart de afwijking ten opzichte van de begroting 2009. 

De post balansmutaties laat een onregelmatig verloop zien. Het bedrag van 2006 wordt verklaard door de af-

waardering van de magneetinstallaties van de CVIM (ko 8.760) en het bedrag in 2007-2009 met name door acti-

veringen vanwege investeringen (Nieuwbouw AMOLF).

Netto exploitatiesaldo

in ke Realisatie Begroting

20092005 2006 2007 2008 2009

Saldo baten en lasten  (12.324)  3.240  9.348  6.773  10.617  12.685 

Financiële baten en lasten  918  1.082  1.705  2.004  399  1.178 

Netto exploitatiesaldo  (11.406)  4.322  11.053  8.777  11.016  13.863 

Mutatie algemene reserve, onbestemd  (192)  3.389  1.916  4.496  2.558  2.643 

Mutatie algemene reserve, bestemd  (159)  (8.612)  4.070  11.913  10.816  7.936 

Mutatie bestemde reserves  (8.320)  3.269  7.592  5.926  6.298  10.996 

Mutatie bestemde fondsen  (2.735)  6.276  (2.525)  (13.558)  (8.656)  (7.712)
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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. In de jaren 2006 tot en met 2008 stegen de fi nanciële baten mede als gevolg van 

vertragingen in de Nieuwbouw AMOLF (door deze vertraging namen de liquide middelen van FOM toe). Eind 

2009 is besloten de langlopende lening die was afgesloten ten behoeve van de fi nanciering van de nieuwbouw 

AMOLF vervroegd af te lossen. Dit was niet begroot. De voor deze vervroegde afl ossing betaalde boeterente be-

droeg ko 517 en verklaart samen met de sterke daling van de rente de daling ten opzichte van 2008 (van ko 2.004 

in 2008 naar ko 399 in 2009).

 

Het netto exploitatiesaldo 2009 bedraagt ko 11.016 en is sterk gestegen ten opzichte van 2005 (ko 11.406 negatief).

De mutatie van de algemene reserve, onbestemd is vanaf 2006 positief. In 2005 is het resultaat nog negatief 

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. Dit is in 2009 gelukt.

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

magneetinstallaties van de CVIM. Het positieve saldo vanaf 2007 wordt veroorzaakt door activeringen voor de 

Nieuwbouw AMOLF en in 2009 ook door de verbouwing van het datacenter bij FOM-Nikhef.

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

dan wel is gedaald. Na jaren van daling is vanaf 2006 de bestedingsachterstand 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 mutatie van de bestemde fondsen fl uctueert over de jaren. Vanaf 2007 is deze post negatief, met name 

door de Nieuwbouw AMOLF (meer bestedingen dan subsidie). Omdat de jaarlijkse NWO/OCW subsidie voor de 

nieuwbouw AMOLF van ko 1.460 aan het bestemde fonds wordt toegevoegd, wordt het saldo van het fonds de 

komende jaren langzaam weer naar nul teruggebracht.

 
Personeelsbezetting
De personeelsbezetting in aantallen fte’s 2005-2009 was als volgt:

categorie soort personeel aantal (fte) per

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

wetenschappelijk promovendi (oio’s) 416 370 319 303 351

onderzoekers tijdelijk (postdocs) 119 121 106 124 155

onderzoekers in vaste dienst 89 93 87 80 83

technisch technici in vaste dienst 181 181 170 167 162

technici in tijdelijke dienst 48 37 32 32 38

overig ondersteunend overig ondersteunend personeel vast 100 103 101 100 102

overig ondersteunend personeel tijdelijk 9 13 13 13 13

Totaal personeelsbezetting 962 918 828 819 904
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Voor het eerst sinds 2003 is in 2009 weer een stijging in aantal fte’s zichtbaar geweest binnen FOM. De stijging 

is het gevolg van een hoge instroom van oio’s en postdocs. Vooral het aantal instromende oio’s is in 2009 hoog 

geweest in vergelijking met de voorgaande jaren, namelijk 125 tegen gemiddeld 74 personen de afgelopen 5 jaar. 

Een en ander hangt direct samen met de in 2003 ingestelde programmastop voor vrije programma’s. In 2007 is 

het programmaloket weer opengesteld, hetgeen resulteert in een toename van het aantal fte’s in 2009. De eind 

2007 goedgekeurde programma’s gaan langzaam van start doordat de wervingsprocedures vanwege het inter-

nationale karakter veelal geruime tijd in beslag nemen. 

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

Jaarverslag 2009.

Ontwikkelingen in de organisatieonderdelen

Lasten per organisatieonderdeel in ke Realisatie Begroting

20092005 2006 2007 2008 2009

FOM-Nikhef  18.649  16.458  17.243  19.780  22.622 24.707

KVI  3.797  3.601  1.925  2.086  106  (678)

Rijnhuizen  13.350  13.909  16.554  16.112  15.924 14.068

AMOLF  12.682  12.503  15.153  15.050  15.420 18.110

BUW  28.844  33.763  20.383  17.551  20.471 20.099

Bureau  3.836  3.921  3.866  4.185  4.259 4.546

FOM-algemeen  4.595  1.169  1.188  1.595  1.583  (527)

Totaal lasten  85.753  85.324  76.312  76.359  80.385  80.325 
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FOM-Nikhef
De lasten van FOM-Nikhef zijn toegenomen van ko 19.780 in 2008 naar ko 22.622 in 2009. De eerste oorzaak van 

deze stijging betreft een stijging van de personele lasten met ko 1.169 vanwege salarisstijgingen (in 2009 totaal 

3,5%) en een toenemen van het personeelsbestand (met circa 5%), met name oio’s en postdocs. Andere oorza-

ken zijn de kosten van het BigGrid project (in 2009 totaal ko 1.476, versus ko 845 in 2008) en de advieskosten en 

afschrijvingen met betrekking tot de uitbreiding van het datacenter (ten behoeve van de gridactiviteiten en de 

internet exchange housing).

In het kader van de toekomstige vestiging van het hoofdkantoor van het ‘European Grid Initiative’ (EGI) op het 

Science Park Amsterdam, heeft FOM-Nikhef de rol van ‘Common Fund Administrator’ op zich genomen van de 

EGI collaboratie en int deze contributies van de 34 aangesloten landen en de twee aangesloten Europese labo-

ratoria. FOM-Nikhef vervult deze rol, totdat de inmiddels (februari 2010) opgerichte rechtspersoon (de Stichting 

EGI.eu) deze rol zal overnemen. De door FOM-Nikhef geïnde contributies zullen uiterlijk medio 2010 naar de 

Stichting EGI.EU worden overgeheveld.

KVI
De middelen van KVI zijn per 1 januari 2009 overgeheveld naar de werkgroep FOM-G-26 in de BUW. De ko 106 in 

2009 betreft de afwaardering van de infrastructurele materiële vaste activa en nagekomen kosten met betrek-

king tot 2008. De daling bij het KVI vanaf 2007 komt door de overgang van personeel naar de RUG per 1-1-2007.

Rijnhuizen
De lasten van Rijnhuizen in 2009 zijn nagenoeg gelijk aan die in 2008 (ko 15.924 versus ko 16.112). De stijging 

van de lasten vanaf 2007 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door meer uitgaven voor de grote investeringen 

Magnum-PSI en FELICE.

In het afgelopen jaar hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan in de leiding van de organisatie. Het 

hoofd van de afdeling fusiefysica, Prof. N.J. Lopes Cardozo heeft een voltijds aanstelling als hoogleraar aan de 

TU/e aanvaard. Naar aanleiding hiervan is besloten de afdeling fusiefysica in tweeën te splitsen, te weten in een 

afdeling fusiefysica, die zich concentreert op het onderzoek van de hete kern van fusieplasma’s en een afdeling 

plasma-wand wisselwerking, die zich concentreert op de interactie van de – relatief - koele rand van een fusie-

plasma met wandmaterialen. De leiding van de nieuwe afdelingen berust bij respectievelijk Dr. A.J.H. Donné en 

Dr. J. Rapp. Administratief zal deze splitsing per 1-1-2010 verwerkt worden. Op 1-1-2010 is tevens de verantwoor-

delijkheid voor het beheer van het instituut overgegaan van Dr. A.A.M. Oomens naar Dr. W.R. Koppers, voorheen 

projectleider van Magnum-PSI.

Nadat in 2008 ervaring was opgedaan met de opzet en implementatie van het urenregistratiesysteem TimEnter-

prise is in 2009 de verdere invoering gecontinueerd. Per 1-1-2010 zullen alle medewerkers deelnemen.

AMOLF
De lasten van AMOLF zijn in 2009 iets hoger dan in 2008 (ko 15.420 versus ko 15.050). Er is in 2009 sprake geweest 

van een stijging van het aantal personeelsleden van 160 naar 168 fte. Deze toename van 8 fte is grotendeels te 

danken aan de groei van het aantal promovendi en postdocs (in totaal 6 fte). De stijging van de lasten vanaf 2007 

wordt veroorzaakt door hogere lasten voor investeringsprojecten (onder andere NWO-Groot en Nanocenter).

In april 2009 is het nieuwe gebouw van AMOLF opgeleverd, hetgeen voor AMOLF verreweg de belangrijkste 

gebeurtenis van 2009 was. In de maanden erna is er hard gewerkt aan een zeer groot aantal restpunten en is 

de verhuizing van kantoren en laboratoria opgestart. Eind januari 2010 wordt de verhuizing afgerond en is het 

aantal restpunten tot enkele tientallen teruggebracht. Het nieuwe gebouw is formeel in gebruik genomen per 

1-1-2010 en vanaf deze datum zal op de waarde van het gebouw worden afgeschreven.
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In 2009 heeft AMOLF een interne planning en controlecyclus geïmplementeerd. Deze cyclus heeft tot doel om te 

borgen dat geformuleerde strategieën en doelstellingen worden gerealiseerd en dat de bijbehorende middelen 

effectief worden ingezet. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. 

BUW
De toename van de lasten van de BUW van ko 17.551 in 2008 naar ko 20.471 in 2009 wordt deels veroorzaakt 

door de overheveling van de middelen van KVI naar de werkgroep FM-G-26 in de BUW per 1 januari 2009. De 

lasten van deze werkgroep bedragen in 2009 ko 2.011. Daarnaast zijn de lasten van de FOM-programma’s (vrije 

programma’s en IPP’s) in 2009 toegenomen met name vanwege een grotere personeelsbezetting. De eenmalig 

hogere lasten van de BUW in 2006 wordt veroorzaakt door de afwaardering van de magneetinstallaties van de 

CVIM ad ko 8.760.

De bestemde reserves binnen de BUW zijn in 2009 met ko 5.776 toegenomen van ko 12.818 naar ko 18.582, een 

toename met 45%. Deze toename wordt veroorzaakt doordat toegewezen formatieplaatsen laat worden bezet en 

de personeelskosten derhalve achter blijven ten opzichte van de toegekende budgetten. Op 31-12-09 waren er in 

de BUW circa 80 oio-posities en circa 60 postdocposities (van 2 jaar) vacant.

Bureau
De lasten van het FOM-bureau vertonen een lichte stijging. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van 

de personeelskosten als gevolg van de inhuur van personeel en een stijging van de salarissen.

FOM-algemeen
De lasten van FOM-algemeen zijn redelijk constant. De eenmalige hogere last van FOM-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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I.4  BEGROTING 2009 EN LATER

De FOM-begroting per november 2009 (FOM - 09.1883/D) is door het Uitvoerend Bestuur vastgesteld in zijn ver-

gadering van 17 november 2009. De fi nanciële kaders, zoals vermeld in hoofdstuk III van de begroting, bevatten 

de baten, de lasten en het netto exploitatiesaldo. Tevens is de bestemming van het netto exploitatiesaldo aan-

gegeven. De begroting omvat de jaren 2009 t/m 2014. Recente ontwikkelingen, zoals de mogelijke relocatie van 

Rijnhuizen, zijn nog niet verwerkt in de begroting.

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

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

Over het algemeen laten de baten een afl opend karakter zien wat komt door de afl oop van subsidies en con-

tracten.

Begrote baten in ke 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NWO basissubsidie  70.966  71.204  73.644  70.744  69.707  69.013 

Overheidsbijdragen en subsidies:

- Ministerie van EZ  1.085  824  724  126  -  - 

- Ministerie van OCW  1.990  -  -  -  -  - 

Subtotaal overheidsbijdragen en subsidies  3.075  824  724  126 - -

Werk in opdracht van derden:

- NWO subsidies derden contracten  6.068  3.200  2.016  1.076  461 -

- Universiteiten  1.807  771  606  236  189  161 

- Europese Unie  3.704  2.261  1.702  1.446  1.195  1.176 

- Bedrijven  4.451  4.590  2.883  2.461  936  50 

Subtotaal werk in opdracht van derden:  16.030  10.822  7.207  5.219  2.781  1.387 

Overige baten  2.939  2.985  2.937  2.933  2.920  2.950 

Nog te verwerven  -  2.624  3.982  5.294  7.172  8.374 

Totaal baten  93.010  88.459  88.494  84.316  82.580  81.724 

De basissubsidie van NWO stijgt in 2011 met Mo 3 vanwege bijdrage in het kader van het Sectorplan Natuur- 

en Scheikunde. Na 2011 daalt de basissubsidie doordat verschillende bijdragen van NWO een tijdelijk karakter 

hebben zoals de dynamisering instituutsfi nanciering, de incidentele verhoging van de missiebudgetten van de 

instituten en de eenmalige toekenning voor investeringen middelgroot. In de FOM-begroting is binnen de NWO 

basissubsidie vanaf 2010 ko 1.179 opgenomen als verwachte baten voor looncompensatie 2010.

 

De baten van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) betreft onder andere de bijdrage voor projecten ge-

fi nancierd in het kader van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik), zoals NanoNed en 

VL-e bij AMOLF en VL-e bij FOM-Nikhef. Ook bevatten de bijdragen van EZ voor de dit jaar ingestelde 2e fase 

van het Hidralon project op FOM-Nikhef, alsmede de subsidie in het kader van de Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk (WBSO).

De baten van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betreft de bijdrage voor ITER-NL bij 

Rijnhuizen, gefi nancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
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De NWO subsidies derden contracten betreft specifi eke projectsubsidies, bijvoorbeeld in het kader van NWO-

Groot, de vernieuwingsimpuls en dergelijke.

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 en daarnaast projecten in het Kaderprogramma van de Europese Unie.

De baten van bedrijven betreft deels de bijdragen die bestemd zijn voor de IPP’s. Daarnaast zijn er vele projecten 

met een bijdrage van bedrijven die als contractresearch op de FOM instituten worden uitgevoerd.

De overige baten betreft de verhuuropbrengsten en opbrengsten in het kader van de ‘internet exchange housing’ 

door FOM-Nikhef alsmede de bijdragen van verenigingen en stichtingen (niet NWO gelieerd).

Het nog te verwerven in dit overzicht is de som van de verwachte baten van derden 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 subsidies en contracten naar verwachting door nieuwe worden ver-

vangen. Tevens zijn nog te verwerven baten opgenomen van bedrijven in het kader van nieuwe IPP’s.

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.

Begrote lasten in ke 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FOM-programma’s:

- Vrije programma’s  20.938  20.703  20.178  20.435  19.420  17.565 

- Industrial Partnership Programmes  8.064  8.223  6.851  6.719  6.239  6.307 

- Missiebudgetten  26.954  27.540  27.330  24.084  24.220  25.374 

Subtotaal programma’s  55.956  56.466  54.359  51.238  49.879  49.246 

FOM-projectruimte  9.211  9.130  12.446  12.455  12.466  12.477 

Andere activiteiten  24.098  17.627  16.548  15.473  15.073  14.840 

Algemene kosten van de organisatie  4.452  4.457  4.465  4.468  4.476  4.477 

Balansmutaties  (10.108)  3.931  2.625  2.702  2.750  2.432 

Bestedingsmutaties  (3.284)  7.521  1.819  907  3.092  2.418 

Totaal lasten  80.325  99.132  92.262  87.243  87.736  85.890 
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De totale omvang van de vrije programma’s en de IPP’s laten een dalend beeld zien vanwege eenmalige NWO 

toewijzingen die afl open.

De omvang van de missiebudgetten is hoger in de jaren 2009 tot en met 2011 vanwege de eenmalige NWO-toe-

kenning in het kader van de dynamisering instituutsfi nanciering (totaal ko 7.550). Het voormalige missiebudget 

van KVI, tot en met 2013 ko 6.001, is ingezet voor de vrije programma’s. Vanaf 2014 is ko 1.153 per jaar beschik-

baar binnen de missiebudgetten (opgenomen onder missiebudgetten algemeen). 

De FOM-projectruimte is vanaf 2011 structureel verhoogd met de verwachte inkomsten uit het Sectorplan 

Natuur- en Scheikunde (ko 3.000 per jaar). FOM stelt tot 2011 eenmalig alvast drie miljoen euro extra beschik-

baar om een vliegende start te maken met de doelstellingen van het nieuwe Sectorplan Natuur- en scheikunde 

(ko 1.000 in 2009 en ko 2.000 in 2010) ten laste van de eenmalige NWO-toekenning voor de vrije competitie.

De grote daling van de omvang van de andere activiteiten komt door het afl open van de bestaande contracten 

en subsidies. 

De post balansmutaties bestaat uit de activeringen en afschrijvingslasten en de mutaties in de voorzieningen 

voor jubileumuitkeringen, pensioenen, senioren regeling onderzoeksinstellingen (SROI) en WW.

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

frastructurele inventaris en aanpassingen in en aan gebouwen die als lasten 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. In 2009 wordt er meer geactiveerd 

dan afgeschreven vanwege de nieuwbouw AMOLF. In de komende jaren vindt de afschrijving daarvan plaats.

De post bestedingsmutaties geeft de begrote afwijkingen weer van de verwachte bestedingen ten opzichte van 

de toegekende budgetten. Een positieve waarde geeft de omvang van de hogere besteding dan de toekenning in 

het betreffende jaar; deze hogere besteding is het inlopen van tragere bestedingen in voorgaande jaren. In 2009 

en 2010 zijn er positieve bestedingsmutaties vanwege de nieuwbouw AMOLF. Door het oplopen van de restant-

budgetten in de BUW zijn de bestedingsmutaties in 2009 negatief. 

Netto exploitatiesaldo
Het netto exploitatiesaldo 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.



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 9 27

-20

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Be
dr

ag
en

 in
 M

€

Baten
Lasten
Financiële baten en lasten
Netto exploitatiesaldo

Een positief netto exploitatiesaldo in dit fi nancieel document wil zeggen dat de bestedingen achterlopen bij de 

toegekende budgetten en/of dat er sprake is van een waardetoename van de duurzame goederen (bijvoorbeeld 

een nieuw gebouw)

Begroot netto exploitatiesaldo in ke 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo baten en lasten  12.685  (10.673)  (3.768)  (2.927)  (5.156)  (4.166)

Financiële baten en lasten  1.178  418  379  365  340  312 

Netto exploitatiesaldo  13.863  (10.255)  (3.389)  (2.562)  (4.816)  (3.854)

Bestemming netto exploitatiesaldo in kB:

Mutatie algemene reserve, onbestemd  2.643  1.415  1.259  1.201  1.148  1.088 

Mutatie algemene reserve, bestemd  7.936  (4.149)  (2.829)  (2.856)  (2.872)  (2.524)

Mutatie bestemde reserves  10.996  (2.804)  (2.103)  (1.840)  (4.072)  (3.450)

Mutatie bestemde fondsen  (7.712)  (4.717)  284  933  980  1.032 

Totaal bestemming netto exploitatiesaldo  13.863  (10.255)  (3.389)  (2.562)  (4.816)  (3.854)

Het netto exploitatiesaldo wordt verdeeld in de mutaties algemene reserve, onbestemd en bestemd, bestemde 

reserves en bestemde fondsen.

De mutatie algemene reserve, onbestemd betreft met name renteopbrengst, verhuuropbrengst en vrijval van 

de pensioenvoorziening.

De mutatie algemene reserve, bestemd betreft met name de activering (2009) en afschrijvingen (2010 en verder) 

van de nieuwbouw AMOLF.

De mutatie bestemde reserves betreft met name de restantbudgetten op toegewezen projecten en het centrale 

nader te verdelen.

De mutatie bestemde fondsen betreft in 2009 en 2010 met name de verlaging van het bestemde fonds nieuw-

bouw AMOLF als gevolg van de uitgaven in deze jaren en het verlagen van het bestemd fonds NWO-groot.
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I.5  LIQUIDITEITSPOSITIE EN FINANCIËLE INDICATOREN

Liquide middelen
De liquide middelen van FOM per 31-12-2009 bedragen totaal ko 40.781. 

Liquide middelen in ko 31-12-04 31-12-05 31-12-06 31-12-07 31-12-08 31-12-09

Ministerie van Financiën, c.q. Fortis Bank  954  1.357  5.715  712  1.333  5.068 

Kruisposten  -  -  1.419  284  900  122 

Overige banken en kassen  71  111  110  113  6  91 

Deposito’s met looptijd < 1 jaar  19.000  18.000  23.000  50.400  47.500  35.500 

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

Centraal Beheer  10.635  -  -  -  -  - 

Totaal liquide middelen  30.660  19.468  30.244  51.509  49.739  40.781 

De liquide middelen zijn in 2009 met ko 8.958 gedaald ten opzichte van 2008. Het saldo liquide middelen met be-

trekking tot de nieuwbouw AMOLF bedroeg per 31-12-2009 ko 12.982 negatief (31-12-2008: ko 8.942 positief), een 

afname van ko 21.924. Dit komt door de vervroegde afl ossing van de lening (ko 16.372), de betaalde boeterente 

(ko 517) en het saldo van de in 2009 betaalde overige kosten en de NWO/OCW-subsidie (totaal saldo ko 5.035).

De overige liquide middelen van FOM zijn met ko 12.966 gestegen van ko 40.797 eind 2008 naar ko 53.763 eind 

2009. Dit komt door de stijging van de kortlopende schulden met ko 7.253, met name vanwege een forse toename 

van de vooruitontvangen subsidies, en de stijging van de bestemde reserves met ko 6.298 vanwege de vele on-

bezette formatieplaatsen, met name in de BUW.

Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht (III-3).
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De verwachting is dat het saldo liquide middelen de komende jaren verder zal dalen vanwege een toename van 

de personeelsomvang (de vacante formatieplaatsen worden bezet) waardoor de bestedingen zullen toenemen 

en er een negatief netto exploitatiesaldo zal ontstaan (zie de meerjarenbegroting in 1.4).

Financiële indicatoren

Financiële indicatoren 31-12-04 31-12-05 31-12-06 31-12-07 31-12-08 31-12-09

Resterende verplichtingen in ko  21.939  13.619  20.033  27.625  33.551  39.849 

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

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

Solvabiliteit  70%  64%  66%  59%  62%  73% 

Bestedingsachterstand
Een belangrijke oorzaak van de toename van de resterende verplichtingen is gelegen in de bestedingsachter-

stand. De toegekende onderzoeksbudgetten komen later dan verwacht tot besteding. Een misfi t tussen toeken-

ning en besteding van twee maanden wordt als redelijke termijn beschouwd. De bestedingsachterstand is on-

dermeer door de actie “Reductie liquiditeitspositie FOM” gedaald van 5,9 maanden eind 1999 naar 1,9 maanden 

eind 2005. De laatste vier jaar is de bestedingsachterstand weer toegenomen tot 5,2 maanden eind 2009. 

Zoals blijkt uit de onderstaande tabel kan de stijging in 2009 van de resterende verplichtingen met ko 6.298 

worden verklaard doordat de in 2007 en 2008 toegekende programma’s en projecten later starten dan verwacht 

en begroot.

Nieuw gehonoreerd in Budget 

2009

Realisatie 

2009

Verschil 

realisatie-

budget

Verschil in

ko ko ko %

2007:

   Vrije programma’s  5.505  4.248  (1.257) -22,8%

   IPP’s  1.619  958  (661) -40,8%

   Projectruimte  1.507  1.035  (472) -31,3%

2008:

   Vrije programma’s  2.429  615  (1.814) -74,7%

   IPP’s  1.975  706  (1.269) -64,3%

   Projectruimte  2.185  1.048  (1.137) -52,0%

Totaal  15.220  8.610  (6.610) -43,4%

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 gedaald van 3,3 eind 2008 naar 2,1 eind 2009. Dit komt door de stijging van de kortlopende 

schulden en de daling van de liquide middelen, wat een cumulerend effect heeft op de current ratio (minder 

middelen versus meer schulden). Een waarde van 2,1 voor de current ratio is nog steeds ruim boven de onder-

grens van 1,3.
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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 2009 ten opzichte van die van 2008 fors gestegen (van 62% naar 73%). Dit komt omdat het 

eigen vermogen fors is gestegen (met ko 11.016), terwijl het vreemd vermogen fors is gedaald (met ko 10.992). 

Aangezien deze twee mutaties elkaar compenseren is het totale vermogen nagenoeg gelijk gebleven. Een solva-

biliteit van 73% is goed.
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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. FOM-programma’s, FOM-projectruimte en andere activiteiten en daarbinnen de projecten worden 

alleen toegekend indien 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 overschrijding’ 

en ‘signaleren van onderbesteding’ door middel van een bewaking van de lasten ten opzichte van de toegekende 

budgetten.

De bedrijfsvoering binnen FOM kent twee niveaus. Het hoogste niveau is FOM-algemeen. Het tweede niveau 

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

hef, Rijnhuizen en het FOM-bureau. FOM kent de deeladministraties FOM-algemeen (inclusief bureau), AMOLF, 

BUW, FOM-Nikhef en Rijnhuizen.

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 ad-

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

in een organisatieonderdeel afgeweken moet worden van deze regels is een en ander aanvullend vastgelegd 

in specifi eke lokale AO-beschrijvingen die door de directeur FOM eind 2008 zijn vastgesteld. De integrale AO-

beschrijvingen (centrale en lokale AO’s) zijn in 2009 in de organisatie verspreid.

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 universitei-

ten 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 “Onder-

zoek” staat vermeld hoe subsidie aangevraagd moet worden.

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

rapporteerd 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 bedrijfs-

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

meld. 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 werk-

groepleiders.

7 De hoofdlijnen van de op het beleggen en belenen betrekking hebbende administratieve organisatie en interne 

controle zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Uitgangspunt van de treasuryfunctie is dat de FOM-middelen 

risicomijdend worden belegd en beleend. FOM kiest er voor om daarbij geen onderscheid te maken tussen de 

publieke middelen, afkomstig van NWO, Ministeries of de overige middelen van FOM.

Baten en fi nanciering
De baten van de FOM bestaan uit subsidies, bijdragen en vergoedingen. Het merendeel daarvan wordt ontvan-

gen 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 universiteiten 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 de (door de Raad voor de Jaarverslaggeving opgestelde) richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen (richtlijn 660), waarmee tevens wordt voldaan aan het 

Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. Voor de grondslagen van de fi nanciële verslaggeving wordt verwezen naar 

hoofdstuk 2.

Consolidatie binnen NWO
FOM valt binnen de consolidatiekring van NWO. 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 2009 

fi nanciële verslaglegging NWO opgesteld. In het kader daarvan levert FOM naast de jaarrekening ook consolida-

tiestaten aan NWO.

Tussen NWO en FOM zijn afspraken gemaakt met betrekking tot afwijkingen tussen de jaarrekening en de con-

solidatiestaten:

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

lidatiestaten wordt deze post onder de post exploitatielasten instituten verantwoord;

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

derdeel 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 afschrijvin-

gen met betrekking tot het gebouw verrekend met de algemene reserve, bestemd, terwijl in het consolidatie-

protocol 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 vermo-

gen;

- in de consolidatiestaten worden de lasten van FOM, op basis van een met NWO afgestemd algoritme, op-

gesplitst in een institutencomponent en een geldverdelende component, waarbij de algemene lasten en de 

bureaulasten aan deze componenten worden toegerekend.
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I.7  INVESTERINGSPLANNEN

De hierna genoemde investeringen worden vermeld daar deze een effect zullen hebben op het toekomstige ba-

lanstotaal en daarbinnen op de post materiële vaste activa, algemene reserve, onbestemd en bestemde fondsen. 

Daarnaast is er voor bijvoorbeeld nieuwbouw een apart fi nancieringsplan nodig (effect op liquide middelen, 

langlopende leningen). Voor investeringen is FOM afhankelijk van doelsubsidies van NWO en andere fi nanciers.

Nieuwbouw Rijnhuizen
Al enige jaren is de kwaliteit van het gebouw van Rijnhuizen een punt van zorg. FOM streeft derhalve naar 

nieuwbouw voor het instituut. In de eerste helft van 2010 oriënteert FOM zich op de voordelen van huisvesting 

van het FOM instituut op de campus van een Nederlandse universiteit. FOM kan de nieuwbouw Rijnhuizen niet 

uit eigen middelen betalen en is daarvoor afhankelijk van doelsubsidies van NWO en/of OCW, zoals ook beschik-

baar is gesteld voor de nieuwbouw AMOLF.
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I.8  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM, RISICO’S 
      EN VERWACHTINGEN

Stand van zaken ten aanzien van de in het fi nancieel jaarverslag 2008 geïdentifi ceer-
de risico’s en verwachtingen
De stand van zaken ten aanzien van de in het fi nancieel jaarverslag 2008 geïdentifi ceerde risico’s en verwach-

tingen is als volgt:

- De FOM-voorstellen om een bijdrage te leveren om de economische crisis te bestrijden zijn niet overgenomen. 

Wel is FOM betrokken bij projecten in het kader van de regeling ‘Kenniswerkers’ van SenterNovem.

- De post verwachte baten voor loon- en prijscompensatie 2009 ad ko 1.045 per jaar is door NWO in 2009 toege-

kend.

- Het resultaat van de Commanditaire Vennootschap voor de Internationale Magneetfaciliteit (CVIM) over 2009 

was positief dankzij een incidentele vrijval van middelen. De hogere energieprijzen en de sterk gestegen 

transportkosten van de energie zijn thans verdisconteerd in de magneetuurtarieven.

- De middelen voor de Europese neutrinotelescoop KM3NeT ad ko 8.800 zijn eind 2009 defi nitief toegekend.

- De eenmalige ko 3.189 extra aan investeringen middelgroot is in 2009 door het GBN aan FOM toegekend.

- De minister van OCW heeft in 2009 ko 20.000 per jaar toegekend vanaf 2011 voor het Sectorplan Natuur- en 

Scheikunde. Het aandeel van FOM daarin bedraagt ko 3.000 per jaar.

- NWO heeft in 2009 in totaal ko 7.750 toegekend voor de dynamisering van de instituutsfi nanciering.

- Van de FES-aanvragen waar FOM bij betrokken is (ronde 2009) zijn er twee (deels) gehonoreerd, namelijk High-

tech systems and materials; ‘Towards a sustainable open innovation ecosystem’ en ITER-NL 2; ‘Innovation for 

and by ITER’. De derde aanvraag waarbij FOM is betrokken is vooralsnog niet gehonoreerd.

Gebeurtenissen na balansdatum met betrekking tot 2009
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke fi nanciële gevolgen met betrekking tot 2009.

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. 

Baten
De baten van de onderzoekinstelling FOM worden in belangrijke mate bepaald door de jaarlijkse subsidiëring 

vanuit NWO. De FOM-begroting bevat binnen het subsidie een post verwachte baten voor looncompensatie 2010 

ad ko 1.179. Verwacht wordt dat deze verwachte baten zullen worden toegekend.

NWO werkt in het voorjaar van 2010 aan haar nieuwe strategienota voor de periode 2011-2014, waarin staat 

welke wegen zij wil bewandelen om vooruitgang en vernieuwing in de wetenschap te bereiken. De consequen-

ties van de nieuwe NWO-strategie voor FOM zijn nog niet duidelijk.

Euratomplafond
FOM heeft enige zorg over de Euratom bijdrage aan het fusieonderzoek. Het percentage basissteun voor fusieon-

derzoek is weliswaar onveranderlijk 20%, echter er is vanaf 2008 een plafond gesteld aan de totale jaarlijkse bij-

drage aan FOM. Door fi nancieringsproblemen binnen Euratom is het plafond het afgelopen jaar verlaagd. In 2009 

heeft FOM van Euratom, vanwege de overschrijding van het jaarplafond, circa ko 250 minder subsidie ontvangen 

dan FOM zou hebben ontvangen op basis van het Euratomaandeel van 20%. De korting wordt opgevangen door 

het missiebudget van Rijnhuizen. De totale Euratom steun aan FOM bedroeg in 2009 ko 1.548.
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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.

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

van FOM heeft in 2003 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 On-

derwijs, Cultuur en Wetenschap en worden via NWO doorgeleid naar FOM (een budget van ko 1.460 per jaar). De 

verwachting is dat de totale kosten uiteindelijk maximaal ko 3.000 hoger zullen zijn dan de door het Uitvoerend 

Bestuur vastgestelde bouwsom van ko 27.700. De NWO/OCW -subsidie is voldoende om het gehele project te 

bekostigen. Het nieuwe gebouw zal op 18 maart 2010 offi cieel worden geopend.

Na het vervroegd afl ossen van de geldlening met het Ministerie van Financiën ten behoeve van de nieuwbouw 

AMOLF in december 2009 worden de kosten van de nieuwbouw voorgefi nancierd uit de liquide middelen van 

FOM.

In het Financieel Jaarverslag 2008 is bij de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen gemeld dat de 

aannemers van de nieuwbouw voor een bedrag van ko 4.379 aan schadeclaims bij FOM hebben ingediend. In 

2009 zijn de claims geschikt voor een totaalbedrag van ko 747. In 2010 heeft FOM een schadeclaim ingediend bij 

de bouwbegeleiding. Aan deze claim is geen waarde toegekend in de jaarrekening 2009.

Financiële verwachtingen voor 2010 en verder
FOM verwacht in 2010 een aantal nieuwe, belangrijke subsidies te verwerven. 

Apparatuur
FOM heeft in 2009 een investeringsaanvraag ingediend in het kader van het NWO-programma Investeringen 

NWO-groot. NWO zal in het voorjaar 2010 een besluit nemen over de ingediende aanvraag.

Brede heroverwegingen kabinet
Doel van de brede heroverwegingen van het kabinet is om onderbouwde keuzes mogelijk te maken door inzicht 

te verschaffen in besparingsopties en mogelijke gevolgen, zonder oordeel over de wenselijkheid. Fundamenteel 

onderzoek wordt bij de brede heroverwegingen buiten beschouwing gelaten. FOM gaat er derhalve van uit dat 

de brede heroverwegingen geen fi nanciële consequenties zullen hebben voor FOM.
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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 voorzieningen.

In dit fi nancieel jaarverslag zijn de activiteiten van FOM opgenomen en de deelneming van FOM in de interna-

tionale magneetfaciliteit in Nijmegen.

Alle bedragen zijn aangegeven in duizenden euro’s, ko, 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, welke niet in belangrijke mate afwijken van de 

per balansdatum geldende koersen.

Presentatiewijzigingen
De jaarrekening is met ingang van boekjaar 2009 verder geconformeerd aan de Richtlijnen voor de Jaarverslag-

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

Aangepast is ondermeer de presentatie van de verhuurbaten onder overige baten in plaats van onder baten 

bedrijven. De cijfers van 2008 zijn hiervoor eveneens aangepast (ko 2.645).

Daarnaast is in 2009 (conform RJ 271) een voorziening voor toekomstige betalingen aan deelnemers van de 

Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI) gevormd. De hoogte van de voorziening bedraagt ko 383 per 

31-12-2009. De hoogte van de voorziening zou per 31-12-2008 ko 543 hebben bedragen. 

In de toelichting zijn diverse tekstuele aanvullingen en toevoegingen van tabellen verwerkt, zoals onder andere 

de tabel met korte toelichting over de resterende verplichtingen naar de indeling van de staat van baten en 

lasten (IV toelichting op de balans post 6), de segmentatie van de balans en de staat van baten en lasten naar 

organisatieonderdelen V-4 t/m V-6).
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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 (en daarbinnen voor onderhoud 10 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.

Wetenschappelijk 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
De depotgelden worden aangehouden bij Centraal Beheer en het Ministerie van Financiën ter dekking van 

verplichtingen voor pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht en zijn tegen nominale waarde op de 

balans opgenomen.

Langlopende vordering
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening wegens 

oninbaarheid.

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

out) onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid.

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

oninbaarheid.
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EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve, onbestemd betreft het vrij besteedbare vermogen waaraan door het bestuur nog een be-

stemming kan worden gegeven.

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 welke 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.

Bij de resterende verplichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen de externe verplichtingen en de interne 

verplichtingen. De resterende externe verplichtingen zijn de restbudgetten bij BUW en restbudgetten van con-

tracten 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 toegekende geoormerkte mid-

delen 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 actuariële berekeningen. Het betreft verplichtingen voor pensioe-

nen die niet bij het ABP zijn ondergebracht.

Reorganisatieverplichtingen 
Dit is een afl opende voorziening voor kosten van een oude reorganisatie bij FOM-Nikhef.

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

tegen nominale waarde.

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening voor jubileumuitkeringen wordt lineair opgebouwd naar rato van het aantal dienstjaren van 

een FOM medewerker bij een WVOI-werkgever en/of in dienst van de Nederlandse universiteiten die zijn aan-

gesloten bij de VSNU. Dit is een afwijking van de in RJ 271 Personeelsbeloningen voorgeschreven actuariële 

berekening. De gehanteerde uitgangspunten zijn:

- 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 indienstjaren in- en uitdienst-tredingen een correctiefactor van min 3,3% 

toegepast.



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 9 41

Seniorenregeling Onderzoekinstellingen
Dezevoorziening voor toekomstige betalingen aan de huidige deelnemers van de Seniorenregeling Onderzoe-

kinstellingen wordt bepaald op basis van het verschil tussen het salarispercentage en het (lagere) aanwezig-

heidspercentage van de deelnemers. Daarbij wordt gecorrigeerd voor het inleveren van verlofuren door de deel-

nemers en de sterftekans. De voorziening wordt contant gemaakt en is bepaald conform RJ 271.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Lening Ministerie van Financiën 
Dit betreft een in 2007 voor 20 jaar afgesloten soort annuïteitenlening bij het Ministerie van Financiën met een 

vast rentepercentage van 3,9% ten behoeve van de nieuwbouw AMOLF. Het bedrag van de jaarlijkse rente is ten 

laste gebracht van de jaarlijkse bijdrage van NWO/OCW voor de nieuwbouw. Per 1 december 2009 is de lening 

vervroegd afgelost.
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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 basissubsidie van NWO, overheidsbijdragen en 

subsidies, baten werk in opdracht van derden en overige baten.

Baten in het kader van het werk in opdracht van derden die zijn toegezegd met een speciale bestemming en die 

niet geheel zijn besteed (matching met de lasten) in het jaar van ontvangst worden verantwoord in de balans 

onder vooruitontvangen subsidies (kortlopende schulden). 

Indien de lasten in het kader van het werk in opdracht van derden hoger zijn dan de ontvangen baten worden 

de baten verhoogd tot het bedrag van de lasten en wordt er een vordering opgenomen onder de vorderingen op 

korte termijn (niet meer dan het maximaal toegezegde bedrag).

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 welke 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 (ingebruikname)dit jaar c.q. in een voorgaand jaar heeft plaatsgevonden.

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.

Overige balansmutaties 
Hieronder vallen de mutaties in de posten deelneming C.V. tot exploitatie van de internationale magneetfacili-

teit, depot voor pensioengelden, voorraden en de voorziening dubieuze debiteuren. Op het moment van daad-

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

Netto exploitatiesaldo
Het netto exploitatiesaldo betreft de som van het saldo baten en lasten en de fi nanciële baten en lasten en daar-

mee de mutatie van het eigen vermogen. Het netto exploitatiesaldo wordt bestemd door middel van dotaties 

en onttrekkingen aan de algemene reserve, onbestemd en bestemd, bestemde reserves en bestemde fondsen. 



III  Balans, 
staat van baten 
en lasten 
en kasstroom-
overzicht
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III.1 Balans per 31-12-2009

ACTIVA 31-12-2009 31-12-2008

ko ko 

Vaste activa
1. Materiële vaste activa  43.822  33.283 

2. Financiële vaste activa  4.359  5.184 

 48.181  38.467 

Vlottende activa
3. Voorraden  330  399 

4. Vorderingen op korte termijn  15.952  16.615 

5. Liquide middelen  40.781  49.739 

 57.063  66.753 

TOTAAL ACTIVA  105.244  105.220 

PASSIVA 31-12-2009 31-12-2008

  ko   ko 

6. Eigen vermogen  76.449  65.433 

7. Voorzieningen  1.513  3.386 

8. Langlopende schulden -  16.372 

9. Kortlopende schulden  27.282  20.029 

TOTAAL PASSIVA  105.244  105.220 
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III.2 Staat van baten en lasten

2009

Begroting

2009 2008

ko ko ko 

BATEN
1. NWO basissubsidie  71.080  70.966  65.391 

2. Overheidsbijdragen en subsidies  3.196  3.075  2.853 

3. Baten werk in opdracht van derden  13.635  16.030  12.214 

4. Overige baten  3.091  2.939  2.674 

TOTAAL BATEN  91.002  93.010  83.132 

5. LASTEN
6. Vrije programma’s  20.671  20.938  19.076 

7. Industrial Partnership Programmes  5.142  8.064  4.226 

8. Missiebudgetten  28.061  26.954  25.330 

Totaal programma’s  53.874  55.956  48.632 

9. Projectruimte  6.031  9.211  5.965 

10. Andere activiteiten  27.349  24.098  30.346 

11. Algemene kosten van de organisatie  3.964  4.452  3.957 

Totaal activiteiten  91.218  93.717  88.900 

12. Balansmutaties  (10.833)  (10.108)  (12.541)

13. Bestedingsmutaties -  (3.284) - 

TOTAAL LASTEN  80.385  80.325  76.359 

SALDO BATEN EN LASTEN  10.617  12.685  6.773 
14. Financiële baten en lasten  399  1.178  2.004 

NETTO EXPLOITATIESALDO  11.016  13.863  8.777 

Bestemming netto exploitatiesaldo:
15. Mutatie algemene reserve, onbestemd  2.558  2.643  4.496 

16. Mutatie algemene reserve, bestemd  10.816  7.936  11.913 

17. Mutatie bestemde reserves  6.298  10.996  5.926 

18. Mutatie bestemde fondsen  (8.656)  (7.712)  (13.558)

Totaal netto exploitatiesaldo  11.016  13.863  8.777 
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III.3 Kasstroomoverzicht 2009

2009 2008

ko ko 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten  10.617  6.773 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen  3.049  2.298 

Mutaties voorzieningen  (1.873)  (64)

 1.176  2.234 

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden  69  (27)

- vorderingen  663  1.011 

- schulden  7.253  1.092 

 7.985  2.076 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  19.778  11.083 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa  (13.588)  (13.831)

Desinvesteringen in materiële vaste activa  -  - 

Kapitaalstortingen in deelnemingen  -   - 

Verkoop deelnemingen  -   - 

Resultaat op deelnemingen  (68)  23 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (13.656)  (13.808)

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
Afl ossingen leningen  (16.372)  (673)

Financiële baten en lasten  399  2.004 

Toename/afname pensioendepot  968  (376)

Verstrekte leningen  (75)  - 

Totaal kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  (15.080)  955 

Netto Kasstroom  (8.958)  (1.770)

Beginstand liquide middelen  49.739  51.509 

Eindstand liquide middelen  40.781  49.739 



IV  Toelichting 
op de balans, 
staat van baten 
en lasten 
en kasstroom-
overzicht
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IV.1  Toelichting balans

ALGEMEEN
Voor een overzicht van de balans naar organisatieonderdelen wordt verwezen naar de tabel in V4.

ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop is als volgt:

De toename van de materiële vaste activa wordt grotendeels veroorzaakt door de Nieuwbouw AMOLF. Daarnaast 

is er een toename van de activeringen van installatie en apparatuur voor de uitbreiding van het datacenter van 

FOM-Nikhef (ten behoeve van de gridactiviteiten en de internet exchange housing).

Terreinen Gebouwen Installaties

& apparatuur

Computer-

apparatuur

Kantoor-

meubilair

Transport-

middelen

Totaal

ko ko ko ko ko ko ko 

Stand eind 2008:
Aanschafprijs  115  35.068  4.772  1.648  1.041  56  42.700 

Cumulatieve afschrijvingen  - (25.675) (2.128) (808) (632) (51) (29.294)

Materiële vaste activa in aanbouw  -  19.877  -  -  -  -  19.877 

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

Mutaties in boekwaarde:
Aanschafprijs investeringen  -  1.879  3.957  519  151  33  6.539 

Aanschafprijs desinvesteringen  -  - (331) (5) (47)  - (383)

Afschrijvingen  - (1.445) (928) (541) (126) (9) (3.049)

Desinvesteringen afschrijvingen  -  -  331  5  47  -  383 

Materiële vaste activa in aanbouw, 

investeringen

 -  7.049  -  -  -  -  7.049 

Materiële vaste activa in aanbouw, 

desinvesteringen

 -  -  -  -  -  - -

Totaal mutaties 2009 -  7.483  3.029 (22)  25  24  10.539 

Stand eind 2009:
Aanschafprijs  115  36.947  8.398  2.162  1.145  89  48.856 

Cumulatieve afschrijvingen  - (27.120) (2.725) (1.344) (711) (60) (31.960)

Materiële vaste activa in aanbouw -  26.926 - - - -  26.926 

Stand eind 2009 (boekwaarde)  115  36.753  5.673  818  434  29  43.822 
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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 het oude AMOLF gevestigd. FOM heeft van grondeigenaar NWO voortdurende erfpacht op dit 

perceel gekregen.

- Science Park 104, 105 en 116 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummers 4875 en 4876).

 Op deze percelen is naast FOM-Nikhef ook de nieuwbouw AMOLF gevestigd. FOM heeft van grondeigenaar 

NWO erfpacht tot 2023 gekregen.

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

Science Park 104 te Amsterdam: FOM-instituut voor AMOLF (nieuwbouw)

Science Park 113 te Amsterdam: FOM-instituut voor AMOLF (oudbouw)

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 FOM-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. Indien 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 31-12-2009 in totaal ko 109.040 (2008: ko 93.788). 

De laatste taxatie heeft in 2005 plaatsgevonden.

Voor AMOLF is een nieuw pand gebouwd. De nieuwbouw is gestart in 2006 en de oplevering heeft in november 

van 2009 plaatsgevonden. Het gebouw wordt offi cieel in 2010 in gebruik genomen.

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

De verzekerde waarde van de infrastructurele en wetenschappelijke inventaris (= vervangingswaarde) bedraagt 

per 31-12-2009 ko 216.049 (2008: ko 220.297). De laatste taxatie heeft in 2005 plaatsgevonden. 

De transportmiddelen betreffen de bedrijfsauto’s en werkmaterieel van de FOM-instituten. De waarde daarvan 

bedraagt per 31-12-2009 ko 29 (2008: ko 5).
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2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2009 2008

ko ko 

Deelneming C.V. tot exploitatie van de 
internationale magneetfaciliteit 
Saldo per 1 januari  8  31 

Kapitaalstorting  -  - 

Afwaardering magneetfaciliteit  -  - 

Resultaat  68 (23)

 68 (23)

Saldo per 31 december  76  8 

Depot voor pensioengelden 
Saldo per 1 januari  5.176  4.800 

Salarismutaties, overrente en 

administratiekorting 

(1.146)  131 

Depotrente   178  245 

(968)  376 

Saldo per 31 december  4.208  5.176 

Langlopende vordering 
Saldo per 1 januari  25  - 

Storting  50  25 

Saldo per 31 december  75  25 

Af: voorziening voor oninbaarheid 
Saldo per 1 januari (25)  - 

Mutatie 2009  25 (25)

Saldo per 31 december - (25)

Saldo per 31 december  75 -

Totaal fi nanciële vaste activa  4.359  5.184 



 F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  2 0 0 9 51

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

liteit. 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, ver-

plicht 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 2009 een positief resultaat geboekt van ko 106. Het aandeel van FOM hierin bedraagt positief 

ko 68. Dit is op basis van de conceptcijfers 2009 van de C.V.

Depot voor pensioengelden
Het pensioendepot wordt aangehouden op bankrekeningen bij Centraal Beheer en het Ministerie van Financiën 

ter dekking van verplichtingen voor pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht. Het betreft aanvullende 

pensioenvoorzieningen voor (oud)-medewerkers, op grond van hun dienstjaren bij 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. 

De instemming van de COR op 18 december 2008 op een nieuw pensioenreglement heeft geleid tot aanpassing 

van de verzekerde bedragen met terugwerkende kracht. De hiervoor verschuldigde koopsommen en doorvoe-

ring van de (uitgestelde) salarismutaties per 1-1-2008 en uiteraard de reguliere salarismutaties per 1-1-2009 

hebben in 2009 geleid tot ko 1.146 aan premiekosten.

Het totaal aan ontvangen rente in 2009 bedraagt ko 178 (2008: 245). Het gemiddelde rendement op het depot 

bedroeg in 2009 3,22% (2008: 4,04%).

Er is het voornemen om in 2010 de middelen in het pensioendepot die niet nodig zijn voor de dekking van de 

pensioenverplichtingen na overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) aan het depot te onttrekken opdat 

ze kunnen worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van FOM.

Langlopende vordering
In 2008 is FOM in het kader van de valorisatie gestart met het verstrekken van een geldlening van maximaal 

ko 100 aan SolMateS BV te Enschede, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van nanotechnologie. 

Over het geleende en niet-afgeloste deel van de geldlening wordt 5% rente per jaar betaald. Afl ossing zal in vier 

jaartermijnen van ko 25 vanaf 1-1-2011 plaatsvinden. Eerdere en hogere afl ossing is toegestaan. Een voorziening 

voor het aanwezige risico dat de lening niet kan worden afgelost, wordt niet nodig geacht. Derhalve is de in 2008 

gevormde voorziening van ko 25 vrijgevallen.

VLOTTENDE ACTIVA

3. VOORRADEN

De waarde van de voorraden is ontleend aan de opname die ultimo 2009 is uitgevoerd op ba sis van de uitgangs-

punten zoals vastgelegd in de grondslagen. De waarde van de voorraad is in 2009 met ko 69 gedaald. 
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4. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

31-12-2009 31-12-2008

ko ko 

Debiteuren  3.373  1.361 

NWO liquiditeitsinhouding  4.538  4.538 

Personeel  52  40 

Vordering omzetbelasting  323  37 

Vorderingen NWO  2.072  1.344 

Vorderingen overig  2.504  5.634 

Overige vorderingen  4.951  7.055 

Vooruitbetaald NWO  20  92 

Vooruitbetaald overige  3.138  3.638 

Overlopende activa  3.158  3.730 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid (68) (69)

Totaal vorderingen op korte termijn  15.952  16.615 

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: 

voorziening wegens oninbaarheid 2009 2008

ko ko 

Stand per 1 januari (69) (83)

Onttrekking/vrijval  1  14 

Dotatie  -  - 

Stand per 31 december (68) (69)

De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2009 ko 3.373 (31-12-2008: ko 1.361). De stijging 

van de debiteuren ko 2.012 komt voornamelijk door diverse vorderingen van AMOLF op de Universiteit van Am-

sterdam vanwege NanoNed voor een totaal bedrag van ko 1.663.

De inhouding liquiditeit NWO bedraagt per ultimo 2009 ko 4.538. Indien FOM liquide middelen nodig heeft dan 

is dit bedrag direct opvraagbaar bij NWO.

De overige vorderingen dalen in 2009 met ko 3.130. Een deel van de daling komt door lagere rente baten ad 

ko 996 met betrekking tot afwikkeling deposito’s in volgend boekjaar. Tevens is in 2009 de vordering uit 2008 

op Euratom van ko 1.147 ontvangen.

De daling met ko 500 van de vooruitbetaalde posten komt deels door de daling bij AMOLF van ko 751 aan 

vooruitbetaling. In 2008 zijn vooruitbetalingen gedaan aan bedrijven ten behoeve van de nieuwbouw. Daarnaast 

is er een stijging bij Rijnhuizen met name voor aanloopkosten nieuwbouw ko 275.
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5. LIQUIDE MIDDELEN

De samenstelling van de liquide middelen per 31 december 2009 is als volgt:

31-12-2009 31-12-2008

ko ko 

Kassen  8  6 

Ministerie van Financiën, rekening-courant  5.068  1.333 

Ministerie van Financiën, trekkingsrecht  83  - 

Deposito’s met een looptijd < dan 1 jaar: 

Ministerie van Financiën  35.500  47.500 

Kruisposten  122  900 

 Totaal liquide middelen  40.781  49.739 

De totale liquide middelen zijn in 2009 met ko 8.958 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 

31-12-2008

Bestemming netto 

 exploitatiesaldo 2009

 Saldo 

31-12-2009

ko ko ko 

Stichtingskapitaal  -  - - 

Algemene reserve, onbestemd (1.225)  2.558  1.333 

Algemene reserve, bestemd: 
Waarde materiële vaste activa  33.283  10.539  43.822 

Waarde deelneming C.V. tot exploitatie 

van de internationale magneetfaciliteit  8  68  76 

Waarde voorraden  399 (69)  330 

Additionele fondsen instituten  3.151  278  3.429 

 36.841  10.816  47.657 

Bestemde reserves: 
Bestemde resterende interne 

verplichtingen 

 18.215  2.284  20.499 

Bestemde resterende externe 

verplichtingen 

 15.336  4.014  19.350 

 33.551  6.298  39.849 

Bestemde fondsen 
Vervangend onderhoud  645 (645) -

Doelsubsidies grote investeringen  3.723 (1.541)  2.182 

Nieuwbouw AMOLF (8.102) (6.470) (14.572)

(3.734) (8.656) (12.390)

Totaal eigen vermogen  65.433  11.016  76.449 

De mutaties in het eigen vermogen betreffen de mutaties op grond van de bestemming van het netto 

exploitatiesaldo 2009. Er hebben geen overige mutaties, bijvoorbeeld rechtstreekse mutaties in het eigen vermo-

gen, plaatsgevonden.
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Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt o 45,38.

Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve, onbestemd is door een positief resultaat in 2009 van ko 2.558 voor het eerst sinds eind 2002 

weer positief geworden. 

Voor een nadere specifi catie wordt verwezen naar de toelichting op het netto exploitatiesaldo post 15 Mutatie 

algemene reserve, onbestemd.

Algemene reserve, bestemd
De drie eerste posten binnen de algemene reserve, bestemd vormen de tegenhanger van de waarde van de ma-

teriële vaste activa, de waarde van de deelneming in de magneetfaciliteit en de waarde in de voorraden. Deze 

drie posten worden als algemene reserve, bestemd gepresenteerd daar FOM hier niet vrij over kan beschikken. 

De waarde fl uctueert met de waarde van de activapost. De stijging van de waarde materiële vaste activa komt 

hoofdzakelijk door activering van de in aanbouw zijnde nieuwbouw AMOLF en de verbouwing van het datacen-

ter bij FOM-Nikhef.

De additionele fondsen zijn gestegen van ko 3.151 eind 2008 naar ko 3.429 eind 2009. De stijging komt groten-

deels voor rekening van de additionele fondsen AMOLF (een stijging van ko 222). Deze fondsen betreft het saldo 

van positieve en negatieve resultaten uit derden contracten en zijn ter vrije besteding door het instituut. 

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

organisatie door het Uitvoerend Bestuur aan activiteiten toegekende budgetten die nog niet besteed zijn. De 

resterende verplichtingen (ko 39.849) zijn per saldo gestegen met ko 6.298 ten opzichte van 2008 (ko 33.551). Er 

is van dit saldo reeds ko 4.582 (2008: ko 7.205) verplicht aan orders bij leveranciers. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt in publieke en private middelen.
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Een nadere onderverdeling van de resterende verplichtingen totaal, conform de indeling van de staat van baten 

en lasten, is als volgt weer te geven:

31-12-2008 Mutatie 2009 31-12-2009

ko ko ko 

Baten: nog te realiseren [neg.] 
c.q. meer gerealiseerd dan begroot [pos.] 
NWO basissubsidie -  114  114 

Overheidsbijdragen en subsidies (2.291)  311 (1.980)

Baten werk in opdracht van derden (6.843) (2.957) (9.800)

Overige baten (555)  49 (506)

Totaal baten (9.689) (2.483) (12.172)

Lasten nog te besteden [neg]. 
c.q. meer besteed [pos.] dan budget t/m boekjaar 
Vrije-programma’s (18.511) (999) (19.510)

Industrial Partnership Programmes (10.579) (3.555) (14.134)

Missiebudgetten (5.670)  1.460 (4.210)

Totaal programma’s (34.760) (3.094) (37.854)

Projectruimte (1.946) (3.179) (5.125)

Andere activiteiten (9.585)  7.064 (2.521)

Algemene kosten van de organisatie (4.234) (575) (4.809)

Totaal activiteiten (50.525)  216 (50.309)

Balansmutaties  8.206 (10.221) (2.015)

Bestedingsmutaties - - -

Totaal lasten  (42.319)  (10.005)  (52.324)

Saldo baten min lasten  32.630  7.522  40.152 

Saldo fi nanciële baten min lasten  921 (1.224)  (303)

Bestemde resterende verplichtingen  33.551  6.298  39.849 

Mutatie 2009: 

Resterende interne verplichtingen  2.284 

Resterende externe verplichtingen  4.014 

Er is minder besteed aan IP programma’s. Dit heeft tot gevolg dat de te realiseren baten werk in opdracht van 

derden ook stijgen. De daling van de resterende verplichtingen andere activiteiten komt ondermeer door de las-

ten voor de nieuwbouw AMOLF en de verbouwing van het datacenter. Deze mutaties hebben een tegengesteld 

effect op de balansmutaties vanwege activeringen.

De resterende interne verplichtingen zijn gestegen met ko 2.284. Dit komt voort uit een stijging van de nader te 

verdelen budgetten in FOM-algemeen voor een bedrag van ko 1.793. 
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De resterende externe verplichtingen zijn gestegen met ko 4.014. Dit komt door een stijging van de resterende 

verplichtingen bij de BUW van ko 5.776 vanwege het traag opstarten van nieuwe programma’s en projecten. 

Daarnaast heeft er een overboeking van ko 1.018 van de externe naar de interne verplichtingen plaatsgevonden 

vanwege de fi nancieringscorrectie bij FOM-Nikhef ko 1.548 en FOM-algemeen (ko 512).

Bestemde fondsen

Verloop bestemde fondsen Jaar Kenmerk

Bedrag van

toewijzing

Saldo

1-1-2009

Baten

2009

Lasten

2009

Saldo

31-12-2009

ko ko ko ko ko 

Vervangend onderhoud jaarlijks  888  645  888  (1.533) -

Doelsubsidies grote investeringen

AMOLF:
Imaging massaspectrometrie 2000 FOM-00.1186  4.129  101 -  (62)  39 

FIB/EBL systeem 2006 FOM-06.0910  2.500  305  -  (209)  96 

Rijnhuizen:
FELICE 2002 FOM-02.1255  5.200  447  -  (447) -

PSI-lab

- NWO-Groot 2004 FOM-04.0935  6.200 

- Euratom 2005 2005-034  3.290 

Totaal PSI-lab  9.490  1.996  423  (1.165)  1.254 

BUW:
Magneet 1995 95-2-31  1.203  787  -  -  787 

FOM-Nikhef:
ANTARES 2000 FOM-00.1186  3.583  87  -  (81)  6 

Totaal  26.105  3.723  423  (1.964)  2.182 

Nieuwbouw AMOLF  -  (8.102)  1.681  (8.151)  (14.572)

Totaal bestemde fondsen  26.993  (3.734)  2.992  (11.648)  (12.390)
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Vervangend onderhoud
FOM ontving in 2009 een budget van ko 888 van NWO voor vervangend onderhoud (2008: ko 781). Het t/m 2009 

beschikbaar gestelde budget voor (gebouwgebonden) vervangend onderhoud is geheel besteed. De belangrijkste 

lasten in 2009 betroffen voor ko 888 de uitbreiding van het datacenter van FOM-Nikhef.

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. Er zijn geen recente toewijzingen. De daling van dit fonds 

grote investeringen komt door lasten 2009 ad ko 1.964. De baten ad ko 423 betreft de Euratom-bijdrage voor PSI-

lab.

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

(2009: ko 1.460) toegevoegd. Daarnaast vindt binnen FOM rente-verrekening plaats met betrekking tot het saldo 

van de aan de nieuwbouw AMOLF toerekenbare liquide middelen, ko 221 voor 2009 (gemiddelde Euribor 2009: 

0,89%). 

De bouwkosten (ko 7.049) en de rentelasten (ko 1.102) van de afgesloten lening worden in mindering gebracht 

op dit bestemde fonds. 

Per 1 december 2009 is de lening voor de nieuwbouw AMOLF vervroegd afgelost. De daarvoor betaalde boete-

rente is ko 517 en is onderdeel van de totale rente.

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

opgebouwd voor de vervanging van het gebouw.

7. VOORZIENINGEN

Voorzieningen 

verloop Saldo

31-12-08  Dotaties 

Onttrokken

i.v.m. 

mutaties Vrijval

Saldo

31-12-09

 kort-

lopende 

 deel < 1 jr 

 lang-

lopende 

 deel > 1 jr 

ko ko ko ko ko ko ko 

Pensioenverplichtingen 2.690  178 (1.146) (1.341)  381  123  258 

Reorganisatieverplichtingen 56  -  - (23)  33  14  19 

Werkloosheidsuitkeringen 140  53  -  -  193  174  19 

Jubileumuitkeringen 500  23  -  -  523  33  490 

Seniorenregeling 

Onderzoekinstellingen 

-  383  -  -  383  174  209 

Totaal voorzieningen 3.386  637 (1.146) (1.364)  1.513  518  995 

De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter.

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

vóór 1 januari 1977, de datum van overgang van de pensioenverzekering bij Centraal Beheer naar die bij het Al-

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

van stortingen bij Centraal Beheer. 

Eind 2008 heeft de COR instemming verleend voor een nieuw FOM/CB Pensioenreglement. In 2009 hebben alle 

nabetalingen ten behoeve van deelnemers als gevolg van het nieuwe pensioenreglement plaatsgevonden, als-
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mede kosten als gevolg van de verwerking van de salarisronde per 1-1-2009 (totale mutaties ko 1.146). De dota-

ties aan de pensioenverplichting (ko 178) betreft rentebaten op het pensioendepot.

In 2009 heeft op basis van het nieuwe reglement een actuariële berekening plaatsgevonden voor de waardebe-

paling van de pensioenvoorziening, conform de RJ 271. Personeelsbeloningen van de Raad voor de Jaarverslag-

geving. De benodigde voorziening is bepaald op ko 381 per 1 januari 2010. De voor de berekening gehanteerde 

grondslagen sluiten aan bij de grondslagen die Centraal Beheer hanteert bij de berekening van de bij FOM in 

rekening te brengen koopsommen voor de inkoop van pensioenrechten ten behoeve van de deelnemers. Als 

gevolg van de actuariële berekening valt ko 1.341 vrij naar de Algemene Reserve, onbestemd via de bestemming 

netto exploitatiesaldo. Er zijn 51 actieve verzekerden die op 1-1-2010 nog geen 65 jaar zijn.

Reorganisatieverplichtingen
Dit is een afl opende voorziening voor kosten van een oude reorganisatie bij FOM-Nikhef. De vrijval vindt plaats 

naar de algemene reserve, onbestemd.

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

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening is voor kosten van jubileumuitkeringen voor medewerkers bij het 25, respectievelijk 40 jarig 

ambtsjubileum. Als gevolg van de toename van het aantal FOM-medewerkers in vaste dienst of met uitzicht op 

een vast dienstverband is de voorziening licht verhoogd met ko 23.

Seniorenregeling Onderzoekinstellingen
Deze voorziening is voor toekomstige betalingen aan huidige deelnemers van de Seniorenregeling Onderzoekin-

stellingen (SROI). De hoogte van de voorziening bedraagt ko 383 per 31-12-2009. De hoogte van de voorziening 

zou per 31-12-2008 ko 543 hebben bedragen. Dit verschil wordt veroorzaakt door het hogere aantal deelnemers 

per 31-12-2008.

8. LANGLOPENDE SCHULDEN

Aangegane 

lening voor

Stand per

31-12-08

 Afl ossing 

2009

 Stand per 

31-12-09

 Looptijd 

 > 1 jr 

 Looptijd 

> 5 jr

 Rentevoet 

ko ko ko ko ko ko  % 

Lening: langlopend  16.372  16.372 

Lening: korte termijn  673  673 

Totaal 17.700  17.045  17.045 -  -  - 3,9

Dit betrof een lening bij het Ministerie van Financiën met een vast rentepercentage van 3,9% en een looptijd tot 

1 februari 2027. In 2009 is door het UB besloten het restant saldo van de lening vervroegd af te lossen. Dit is geëf-

fectueerd per 1 december 2009. De rente komt ten laste van het bestemde fonds nieuwbouw AMOLF. 
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9. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2009 31-12-2008

ko ko 

Afl ossing lening nieuwbouw AMOLF  -  673 

Crediteuren  2.029  1.921 

Nog te betalen NWO  219  11 

Loonheffi ng  2.325  1.927 

Omzetbelasting -  - 

Premies sociale verzekeringen  -  - 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.325  1.927 

Schulden ter zake van pensioenen  634  533 

Voor derden beheerde gelden  2.835  2.132 

Nog te betalen aan derden  3.589  2.410 

Overige kortlopende schulden  6.424  4.542 

Vooruitontvangen subsidies NWO  2.934  725 

Vooruitontvangen overige subsidies en 

bijdragen in contracten 

 6.873  3.616 

Financiële waardering vakantiedagen/

spaaruren/vakantiegeld 

 5.844  5.472 

Rente lening nieuwbouw AMOLF  -  609 

Overlopende passiva  15.651  10.422 

Totaal kortlopende schulden  27.282  20.029 

Het totaal van de kortlopende schulden is in 2009 gestegen met ko 7.253.

Vanwege de vervroegde afl ossing van de lening per 1 december is de post afl ossing lening nieuwbouw in 2009 

komen te vervallen. Derhalve is ook de post rente lening nieuwbouw AMOLF komen te vervallen.

De stijging van de af te dragen loonheffi ng december 2009 heeft ondermeer te maken met de hogere eindejaars-

uitkering waarover de loonheffi ng is berekend en ook met de stijging van het personeelsbestand.

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 2009 

gestegen met ko 703 naar ko 2.835. 

Bij AMOLF is het saldo in 2009 gestegen met ko 1.603, een stijging van ko 2.161 voor EU-project Attofel en daar-

naast een daling van ko 558 voor de EU-projecten XTRA en FLUX.

Voor het EU project FUSENET bij Rijnhuizen is er een daling van ko 900, in verband met doorbetalingen aan de 

partners. 
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De post nog te betalen aan derden is in 2009 gestegen met ko 1.179. De stijging komt onder andere door de nog 

te betalen aan het WCW voor een totaal bedrag van ko 950 voor FOM-Nikhef en AMOLF. In 2008 was er per saldo 

nog een vordering op het WCW.

 

De forse stijging van de post vooruitontvangen subsidies NWO met ko 2.209 komt door de hoge voorschot-

betaling van NWO in 2009 voor de Veni/Vidi/Vici projecten in het kader van de kasschuifoperatie voor de Ver-

nieuwingsimpuls.

De post vooruitontvangen overige subsidies en bijdragen in contracten is in 2009 verder gestegen en wel met 

ko 3.257. Een van de grootste stijging komt door ontvangen voorschotten van Euratom voor de jaren 2009 en 

2010 (per saldo ko 1.525 in FOM-algemeen). Daarnaast is de post toegenomen door vooruitontvangen baten voor 

IP-programma’s die in 2008 en 2009 zijn gestart en waarbij de bestedingen achterlopen. 

In 2009 is de post fi nanciële waardering vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld gestegen met ko 372. De 

toename komt deels door een stijging van de verlofuren bij de BUW vanwege een toename van het personeels-

bestand (toename oio’s). Daarnaast was in 2008 een bedrag van ko 136 aan vakantiedagen van medewerkers bij 

AMOLF niet meegenomen.
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IV.2  Toelichting staat van baten en lasten

ALGEMEEN

Voor een overzicht van de staat van baten en de lasten naar organisatieonderdelen, evenals een overzicht naar 

kostensoort voor de personele en materiële lasten wordt verwezen naar de tabellen in V5 en V6.
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BATEN

1.  NWO BASISSUBSIDIE

2009

Begroting 

2009 2008

ko ko ko 

Algemeen Bestuur NWO (AB)
- Basisbudget  33.330  33.329  33.038 

- Basisbudget incidenteel:

- Microphotonic light sources  -  -  165 

- Extreme UV multilayer optics  300  300  300 

- Missieversterking instituten  1.150  1.150  - 

- Dynamisering instituten  2.450  2.450  - 

- Sectorplan Natuur- en Scheikunde  113  -  - 

 4.013  3.900  465 

- Geoormerkte gelden:

- Onderhoudssubsidie  888  888  781 

- Nieuwbouw AMOLF  1.460  1.460  1.435 

 2.348  2.348  2.216 

Totaal Algemeen Bestuur NWO  39.691  39.577  35.719 

Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN)
- Basisbudget  25.499  25.499  24.467 

- Middelgrote investeringen  2.826  2.826  2.374 

- Loon- en prijscompensatie  1.164  1.164  931 

- Vrije competitie programma’s  500  500  500 

- Maatschappij geïnspireerde programma’s  500  500  500 

- Vrije competitie    700  700  700 

- Gebiedsspecifi eke ambities NWO strategie  200  200  200 

Totaal Gebiedsbestuur Natuurkunde  31.389  31.389  29.672 

Totaal NWO basissubsidie  71.080  70.966  65.391 

Het karakter van de NWO basissubsidie is structureel. De subsidie wordt jaarlijks toegekend door NWO aan de 

hand van de begroting in meerjarig perspectief. De subsidie is gericht op een duurzame relatie ten behoeve van 

onderzoekactiviteiten.
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Realisatie 2009 versus begroting 2009.
Het verschil tussen de begroting en realisatie van de NWO-baten van ko 114 komt voornamelijk door realisatie 

van baten Sectorplan Natuur- en Scheikunde die in 2010 in de FOM-begroting zal worden opgenomen. 

Realisatie 2009 versus realisatie 2008.
De baten NWO basissubsidie 2009 zijn met ko 5.689 gestegen ten opzichte van 2008. In 2009 zijn nieuwe bud-

getten opgenomen voor missieversterking instituten ko 900, missie-evaluatie Rijnhuizen ko 250, dynamisering 

instituten ko 2.450 en Sectorplan Natuur- en Scheikunde ko 113.

Het resterende verschil ko 1.976 betreft een toename in het basisbudget AB en GBN, door in 2009 toegekende 

loon- en prijscompensatie en door een incidentele verhoging van de subsidie voor middelgrote investeringen.

2.  OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES

2009

Begroting 

2009 2008

ko ko ko 

Ministerie van Economische Zaken  1.632  1.085  1.681 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap

 1.564  1.990  1.172 

      

Totaal overheidsbijdragen en subsidies  3.196  3.075  2.853 

Het karakter van deze bijdragen en subsidies is incidenteel.

Ministerie van Economische Zaken
In 2009 zijn er ko 49 minder baten gerealiseerd dan in 2008. Het verschil tussen de gerealiseerde en de begrote 

baten ad ko 547 komt door realisatie van baten in 2009 die reeds in de voorgaande jaren begroot waren.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dit betreft de bijdrage voor ITER NL bij Rijnhuizen. De realisatie 2009 is ko 392 hoger dan in 2008. Het verschil 

tussen de begrote en de gerealiseerde baten komt omdat de lasten achterblijven, en daarmee ook de baten.
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3.  BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

2009

Begroting 

2009 2008

ko ko ko 

NWO subsidies derden contracten  4.702  6.068  3.525 

Universiteiten  1.322  1.807  1.952 

Europese Unie  4.325  3.704  3.818 

Bedrijven  3.286  4.451  2.919 

Totaal baten werk in opdracht van derden  13.635  16.030  12.214 

Het karakter van deze baten is met uitzondering van Euratom incidenteel, ook al worden de baten veelal in 

meerjarig perspectief gerealiseerd.

De Euratom bijdrage wordt verkregen vanuit Brussel voor kernfusie gericht onderzoek. De subsidie is gericht op 

een duurzame relatie ten behoeve van onderzoekactiviteiten. Met ingang van 2008 wordt de bijdrage jaarlijks 

bepaald rekening houdend met een plafond.

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

Realisatie 2009 versus begroting 2009
De gerealiseerde baten zijn ko 1.366 lager dan begroot. Dit komt grotendeels door lagere realisatie van GBN baten 

ad ko 1.316 bij FOM-Nikhef omdat de lasten van de vernieuwingsimpuls achterlopen en er derhalve ook minder 

baten gerealiseerd zijn.

Realisatie 2009 versus realisatie 2008
De stijging van de baten in 2009 met ko 1.177 ten opzichte van 2008 komt door een stijging van de baten van het 

gebied Chemische Wetenschappen met ko 488, de overige NWO subsidies derden contracten zijn per saldo in 

2009 gestegen met ko 689.

Universiteiten
De universiteitsbaten zijn in 2009 gedaald met ko 630 ten opzichte van 2008. De grootste daling komt door min-

der UvA baten bij AMOLF voor BSIK en Spinoza waar de baten in voorgaande jaren zijn gerealiseerd. De lagere 

baten ko 485 in 2009 versus de begroting komt grotendeels door de nog niet gerealiseerde begrote baten ko 450 

bij FOM-Nikhef.

Europese Unie
De totale baten van de Europese Unie (inclusief Euratom) zijn in 2009 met ko 507 gestegen ten opzichte van 2008. 

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

zijn gedaald met ko 822 door minder baten PSI-lab dan in 2008 en door de invoering van een subsidieplafond. 

Dit plafond wordt met ingang van 2008 toegepast. Als gevolg daarvan heeft er een correctie over 2009 en alsnog 

over 2008 plaatsgevonden (totaal ko 447). De overige baten Europese Unie zijn juist met ko 1.329 gestegen. Voor-

namelijk bij FOM-Nikhef zijn de baten met ko 1.094 gestegen ten opzichte van 2008 door nieuwe contracten. De 

realisatie 2009 is ko 621 hoger dan begroot door het inlopen van bestedingsachterstanden.
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Bedrijven
Met diverse bedrijven zijn contracten afgesloten voor natuurkundig onderzoek, bijvoor beeld in het kader van 

Industrial Partnership Programmes. De baten zijn ten opzichte van 2008 gestegen met ko 367. De baten waren 

ko 1.165 hoger begroot dan gerealiseerd in 2009. Dit komt ondermeer door de in 2008 en 2009 gestarte IPP’s in de 

BUW waarvoor ko 975 meer was begroot dan gerealiseerd (bestedingsachterstand).

4.  OVERIGE BATEN

2009

Begroting 

2009 2008

ko ko ko 

Verhuurbaten  2.949  2.900  2.645 

Diverse baten  142  39  29 

Totaal overige baten  3.091  2.939  2.674 

Verhuurbaten
In 2008 waren de verhuurbaten gepresenteerd onder de post bedrijven. Het betreft de baten in het kader van de 

internet exchange housing en de verhuur van niet voor onderzoek gebruikte gebouwen. In 2009 wordt deze post 

conform RJ660 opgenomen onder de overige baten. De realisatie 2008 is hiervoor ook aangepast. De realisatie in 

2009 is ko 304 hoger dan in 2008. Deze baten zijn overwegend structureel van aard. 

Diverse baten
De diverse baten (o.a. baten van verenigingen) zijn in 2009 ko 113 gestegen ten opzichte van 2008. Het karakter 

van deze baten is incidenteel.

5.  LASTEN

Personele en materiële lasten naar kostensoort
Conform RJ660 worden hier de lasten naar kostensoort gepresenteerd en toegelicht. FOM stuurt op FOM-activi-

teiten en niet op kostensoorten en daarom zijn de lasten in de staat van baten en lasten gepresenteerd op basis 

van de activiteiten. Vanwege het voorgaande is het niet mogelijk om per kostensoort de begrote waarde te geven.
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Lasten naar kostensoort 2009 2009 2008 2008

ko ko ko ko 

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  42.123  39.063 

Sociale lasten  1.915  1.755 

Pensioenpremies  4.528  3.983 

Lonen en salarissen  48.566  44.801 

Personeel niet in loondienst  1.871  1.808 

Overig  2.011  1.163 

Overige personele lasten  3.882  2.971 

Af: ontvangen uitkeringen  (72)  (122)

Totaal personele lasten  52.376  47.650 

Materiële lasten
Afschrijvingen  3.049  2.298 

Huisvestingslasten:
- Huur  158  327 

- Verzekeringen  226  227 

- Onderhoud  2.213  2.523 

- Energie en water  1.784  1.620 

- Schoonmaakkosten  718  668 

- Heffi ngen  90  115 

- Overige  101  49 

Totaal huisvestingslasten  5.290  5.529 

Overige lasten:
* Overige lasten (doorberekende lasten)  (52) (1.038)

* Reis- en verblijfl asten  4.247  4.269 

* Beheerslasten  2.704  2.384 

* Bedrijfslasten  9.742  7.908 

- Subtotaal Administratie- en beheerslasten  16.641  13.523 

- Inventaris en apparatuur  12.768  9.534 

- Dotatie overige voorzieningen  (1.873)  (64)

- Activering nieuwbouw  (7.049)  (11.825)

- Activeringen overige  (6.539)  (2.006)

- Deelneming Magneet  (68)  23 

- Mutatie voorraad  69  (27)

- Nieuwbouw gebouwen  5.721  11.724 

Totaal overige lasten  19.670  20.882 

Totaal materiële lasten  28.009  28.709 

Totaal personele en materiële lasten  80.385  76.359 
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Personele lasten
De toename van de post brutolonen en salarissen met ko 3.060 wordt veroorzaakt door de circa 10% stijging 

van het aantal fte’s (van 819 per 31-12-2008 naar 904 per 31-12-2009) en door de stijging van de salarissen vanaf 

1-1-2009 met 1,3% en de eindejaarsuitkering met 2,2% als gevolg van de CAO-OI (1-1-2008 tot 1-7-2010). De van 

het salaris afgeleide vakantie-uitkering en overige toelagen stijgen daardoor uiteraard ook. Door de prolongatie 

en gebruikmaking van de mogelijkheid tot verruimde uitbetaling verlofuren via AVOM (maximaal 120 verlofuren 

per medewerker) nemen ook hierdoor de lasten toe.

De post sociale lasten geeft een lichte stijging te zien ko 160. De werkgeverspremies zijn weliswaar aanmerkelijk 

gedaald maar als logisch gevolg van het gestegen premieloon door toename van het aantal werknemers en de 

CAO-salarisverhogingen in absolute zin hoger dan in 2008.

De stijging van de post pensioenpremies met ko 545 wordt deels veroorzaakt door toename van het aantal 

werknemers en de CAO-salarisverhogingen en deels door de stijging van de ABP-premies per 1 januari 2009 en 

de (extra) premieverhoging per 1 juli 2009.

De overige personele lasten zijn in 2009 met ko 961 gestegen ten opzichte van 2008. De stijging in 2009 van 

ko 848 van de post overig onder de overige personele lasten komt ondermeer door de stijging van de lasten van 

de vakantietoeslag en -uren met ko 409 waar in 2008 juist een daling was door met name een afname van het 

aantal vakantieuren.

Opleidingsbudget (is opgenomen onder post overige personele lasten)
Voor een wetenschapsorganisatie als FOM is het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van haar mede-

werkers. FOM heeft in 2009 alleen al aan betalingen aan opleidingsinstituten, en aan vergoedingen aan mede-

werkers die een opleiding hebben gevolgd, 1,1%van de loonsom gespendeerd. Opleidingsgerelateerde uitgaven 

zoals inschrijfgelden voor de vele (internationale) werkconferenties, kosten voor Physics@FOM Veldhoven 2009, 

seminars en reis- en verblijfskosten zijn in dit percentage niet meegerekend.

Het streefbedrag conform de CAO-OI is 1,2% van de totale loonsom. Hierbij worden ook reis- en verblijfkosten 

en kosten voor seminars gerekend. 

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefi nancierde topinkomens (WOPT)
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 

belastbaar loon van ministers openbaar te maken. In 2009 bedroeg het gemiddelde ministersalaris ko 188 

(2008: ko 181).

Er zijn bij FOM in 2009, net als in 2008, geen (ex-)werknemers met een inkomen meer dan het gemiddelde 

ministersalaris.

Gemiddeld aantal werknemers: Gerealiseerde bezetting in 2009 (fte)
Het gemiddeld aantal werknemers over 2009 bedroeg 848 (2008: 809). 

Aantal werknemers, in gerealiseerde fte’s, werkzaam in het buitenland 
Het gemiddeld aantal werknemers, in gerealiseerde fte’s, dat werkzaam (gedetacheerd) is in het buitenland was 

in 2009: 32 (2008: 39).
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Materiële lasten
In 2009 zijn de bedrijfslasten gestegen met ko 1.834. Een groot deel komt door aanschaffi ngen materialen ten 

behoeve van de nieuwbouw AMOLF met ko 881. Ook bij FOM-Nikhef is er een grote stijging van ko 600 ondermeer 

ten behoeve van de uitbreiding van het datacenter.

De grootste stijging van de post inventaris en apparatuur is een gevolg van de uitbreiding bij FOM-Nikhef voor 

het datacenter.

De post dotatie overige voorzieningen is in 2009 fors hoger dan in 2008. Dit komt vooral door onttrekkingen voor 

lasten (ko 1.146) en vrijval van de post pensioenverplichting ko 1.341. Daar tegenover staat een dotatie van de in 

2009 nieuwe voorziening SROI ko 383.

De lasten 2009 ad ko 5.721 voor nieuwbouw gebouwen zijn in vergelijking met 2008 (ko 11.724) sterk gedaald. 

Een groot deel van de uitgaven voor de nieuwbouw AMOLF heeft reeds in 2008 plaatsgevonden. Als tegenhanger 

van deze post is de post activering nieuwbouw gedaald.

LASTEN PER FOM-ACTIVITEIT

6.  VRIJE PROGRAMMA’S

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat in 2009 de lasten voor de vrije programma’s ko 267 lager waren 

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

name de programma’s 058 FELICE, 066 UMD, 075 PSIL en 090 MPBA lopen fors in met ko 2.617. Daarnaast zijn 

er een aantal programma’s 060 BMP, 101 GE, 102 CJR en 105 PLSM waarvan de resterende budgetten fl ink zijn 

gestegen met ko 1.590.

De lasten van de in 2009 nieuw gestarte programma’s 108 IP, 109 SPIN, 110 SPAT, 111 FNS, 112 DROP en 113 NPV 

zijn per saldo ko 1.714 lager dan begroot. 

De programma’s 48 TRIµP en 24 AGOR zijn in 2009 samengevoegd en samen met het missiebudget van KVI op-

genomen in het nieuwe vrije programma 114 TRIµP.

De programma’s 11 MF, 14 FB, 31 FI, 32 POM, 36 2DTURB, 38 PSD, 47 ANTARES, 51 PMT, 52 SAFtheory, 55 LWA, 56 

FBII en 69 SONS zijn in 2009 wetenschappelijk afgesloten. Hiervan zijn de programma’s 36 2DTURB, 47 ANTARES, 

51 PMT en 55 LWA nog niet 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 resterend saldo is in 2009 onder andere door het begrote nader 

te verdelen budget ad (ko 1.217) gedaald naar ko 1.801. De begroting laat een verdere afname van het Centrale 

budget voor vrije programma’s zien tot ko 1.631 in 2010 en tot (ko 987) in 2011. In totaal is per 31 december 2009 

voor ko 60.504 verplicht aan goedgekeurde vrije programma’s (exclusief restbudgetten). Het laatste jaar waarin 

nog een programma fi nancieel is verplicht is 2015.
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Programmauitputting t/m 2009 
van de vrije programma’s

looptijd

programma

budget

totaal

budget

t/m

2008

uit-

putting

t/m 

2008

budget

2009

uit-

putting

t/m 

2009

resterend

budget

per 

1-1-2010

ko ko ko ko ko ko 

007. Physics at the TeV scale: ATLAS (ATLAS)  1997-2015  48.081  38.406  38.117  1.375  1.289  375 

010. Physics for technology (TF)  1997-2011  20.972  18.019  17.104  982  1.185  712 

011. Mathematical physics (MF)  1999-2009  2.042  1.966  2.038  72  - -

014. Physical biology (FB)  1998-2006  2.882  2.707  2.704  -  3 -

021. Relativistic heavy-ion physics: ALICE (ALICE)  1998-2013  13.485  10.275  10.067  637  514  331 

023. Physics with b-quarks: LHCb (LHCb)  1999-2014  31.722  24.983  25.468  1.117  1.322  (690)

024. Operation, development and improvement

        of the AGOR cyclotron (AGOR)

 1999-2009  4.740  4.709  4.740  31  - -

027. Structure, function and fl ow of soft materials (SFFSM)  1999-2008  15.907  15.907  16.061  -  -  (154)

031. Fundamental interactions (FI)  1999-2008  4.309  4.261  4.307  68  22 -

032. Photon physics in optical materials (POM)  1999-2008  3.603  3.333  3.538  245  40 -

034. Strongly interacting condensed matter (SIC)  1999-2008  7.321  7.321  7.815  -  26  (520)

036. Two-dimensional turbulence (2DTURB)  1998-2009  1.026  1.026  1.113  -  40  (127)

038. Physics of electronic and magnetic structures and 

        devices (PSD)

 1999-2008  8.447  8.609  8.447  (162)  - -

039. Fundamental properties of surfaces and interfaces (PSI)  1999-2008  5.033  5.033  5.487  -  2  (456)

043. Molecular atmospheric processes (MAP)  2001-2008  2.172  2.314  2.308  -  6 -

045. Photons in complex media (WCM)  2002-2012  4.713  3.682  3.107  527  655  447 

046. Collective and cooperative statistical physical 

        phenomena (CCSPP)

 2001-2010  5.705  5.181  5.172  524  378  155 

047. ANTARES: A cosmic neutrino observatory (ANTARES)  2001-2008  9.168  10.007  9.920  -  81  6 

048. Trapped radioactive isotopes: micro-laboratories for 

        fundamental physics (TRIµp)

 2001-2009  6.507  7.352  6.507  (845)  - -

049. Mass spectrometric imaging and structural 

        analysis of biomacromolecules (BIOSML)

 2001-2008  9.418  9.324  9.224  -  54  46 

051. Physics for medical technology (PMT)  2001-2009  2.325  2.324  2.226  1  2  97 

052. Theoretical subatomic physics (SAFtheory)  2000-2008  5.372  5.346  5.346  -  - -

053. Turbulence and its role in energy conversion process

        (TURB)

 2002-2010  3.612  3.140  2.695  472  308  609 

055. Laser wakefi eld accelerators (LWA)  2001-2009  3.710  3.710  3.521  -  58  131 

056. Physical biology II (FB2)  2001-2006  1.813  1.789  1.783  -  6 -

057. String theory and quantum gravity (STQG)  2002-2010  4.214  3.689  2.934  525  457  823 

058. The IR user facility FELIX, expanded with FELICE 

        (FELICE)

 2003-2013  12.645  11.434  9.560  177  944  1.107 

059. Molecular dynamics studies with intense IR radiation 

        (MDIR)

 2003-2008  1.503  1.561  1.538  -  23 -

060. Biomolecular physics (BMP)  2003-2010  4.090  2.909  3.649  589  193  (344)

061. Physics of colloidal dispersions in external fi elds (CDEF)  2002-2013  2.050  1.291  893  189  145  442 

063. Physics of granular matter (PGM)  2004-2013  4.046  2.460  2.018  463  519  386 

066. Ultrafast molecular dynamics (UMD)  2003-2009  7.036  6.374  6.097  662  936  3 

069. Self-organised nanostructures (SONS)  2003-2008  789  718  718  -  - -
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Programmauitputting t/m 2009 
van de vrije programma’s

looptijd

programma

budget

totaal

budget

t/m

2008

uit-

putting

t/m 

2008

budget

2009

uit-

putting

t/m 

2009

resterend

budget

per 

1-1-2010

ko ko ko ko ko ko 

073. Solid state quantum information processing (QIP)  2004-2013  9.762  4.579  3.095  1.158  1.207  1.435 

074. Manipulation of meso-scale structures in hot,

        magnetised plasmas (M3P)

 2004-2008  4.653  4.652  4.652  -  - -

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

        interaction (PSIL)

 2004-2015  19.113  14.248  10.492  616  1.925  2.447 

078. The user facility for high magnetic fi elds (HFML)  2004-2013  3.810  1.441  1.099  424  332  434 

079. Dynamics of patterns (DOP)  2005-2010  838  676  418  162  145  275 

086. Atomic and molecular nanophysics (NAHP)  2007-2014  3.993  769  684  699  914  (130)

087. Quantum gases (QG)  2004-2012  2.989  2.335  1.711  206  180  650 

088. Materials-specifi c theory for interface physics and  

        nanophysics (MTIN)

 2004-2014  3.701  1.839  1.530  304  218  395 

090. Material properties of biological assemblies (MPBA)  2005-2010  2.123  1.834  1.035  289  556  532 

095. ERA-NET Nanoscience (NanoSci)  2006-2012  2.082  616  212  389  223  570 

101. Graphene-based electronics (GE)  2008-2012  3.593  948  219  1.064  673  1.120 

102. Rheophysics: connecting jamming and rheology (CJR)  2008-2013  2.837  402  54  609  295  662 

103. DNA in action: Physics of the genome (DNAA)  2008-2012  4.220  824  242  1.099  989  692 

104. Theoretical particle physics in the era of the LHC (TPP)  2008-2013  2.544  296  19  529  393  413 

105. Plasmonics (PLSM)  2008-2012  3.382  365  80  914  425  774 

106. The origin of cosmic rays (CRS)  2008-2013  3.438  429  126  591  559  335 

107. New physics instruments for health care 2008-2014  1.875  -  -  102  2  100 

108. Inter-phase - New electronic and magnetic states at

        interfaces in complex oxide hetostructures (IP)

2009-2013  3.095  -  -  573  135  438 

109. Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

        combining fast time and short length scales for

        tomorrow’s technology (SPIN) 

2009-2014  3.071  -  -  380  144  236 

110. Spatial design of biochemical regulation

        networks (SPAT)

2009-2013  3.132  -  -  424  157  267 

111. Control over functional nanoparticle solids (FNS) 2009-2014  2.448  -  -  117  25  92 

112. Droplets in turbulent fl ow (DROP) 2009-2014  2.591  -  -  564  54  510 

113. Nano-photovoltaics (NPV) 2009-2013  2.175  -  -  269  98  171 

114. Fundamental symmetries and interactions - Trapped

        Radioactive Isotopes as micro laboratories for

        fundamental Physics (TRIµp)

2009-2013  9.547  -  -  2.890  1.803  1.087 

998. Miscellaneous research activities BUW (OP-BUW)  2005-2010  1.114  975  273  134  11  825 

        Centraal budget voor Vrije Programma’s  1990-2020  126.683  1.939  (1.079)  (1.217)  -  1.801 

   

Totaal vrije programma’s  489.267  270.327  251.084  20.938  20.671  19.510 
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7.  INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

De exploitatielasten voor de IPP’s zijn in 2009 ko 2.922 lager dan begroot. Gecorrigeerd voor de geblokkeerde post 

Centraal exploitatiebudget voor IP-programma’s ad ko 734 zijn de lasten ko 2.188 lager dan begroot, met name 

veroorzaakt door de in 2008 en 2009 gestarte IP-progamma’s die slechts langzaam op gang komen. Met name de 

IPP’s I16 iPOG, I19 BRM, I20 CLC en I23 CP3E hebben fors minder lasten dan begroot.

De IPP’s I03 EMM, I04 MFS en I107 SHY zijn in 2009 wetenschappelijk afgesloten. IP programma I03 EMM en I04 

MFS zijn nog niet fi nancieel afgesloten.

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 2009 gestegen met ko 734 naar ko 5.778. Het Centraal 

budget voor IP-Programma’s zal de komende jaren worden ingezet voor nieuwe IPP’s. In totaal is per 31 decem-

ber 2009 voor ko 9.537 verplicht aan FOM-inbreng voor goedgekeurde IPP’s (exclusief restbudgetten). Het laatste 

jaar waarin nog een programma fi nancieel is verplicht is 2014.

 

looptijd

programma

budget

totaal

budget

t/m

2008

uit-

putting

t/m 

2008

budget

2009

uit-

putting

t/m 

2009

resterend

budget

per 

1-1-2010

ko ko ko ko ko ko 

I03. Evolution of the microstructure of materials (EMM) 1999-2008  7.125  7.163  6.906  (37)  84  136 

I04. Dispersed multiphase fl ow (MFS) 2000-2010  4.841  4.841  3.972  -  94  775 

I06. The physics of fl uids and sound propagation (SHELL) 2003-2010  2.153  1.973  1.564  180  226  363 

I07. Sustainable hydrogen (SHY) 2003-2009  1.578  1.663  1.573  (60)  30  - 

I08. Microphotonic light sources (MLS) 2005-2010  1.760  1.386  828  374  487  445 

I09. Joint Solar Programme (JSP) 2005-2013  7.171  2.768  1.846  759  714  967 

I10. Extreme UV multilayer optics (XMO) 2005-2010  7.883  6.031  5.371  1.302  1.406  556 

I11. Metrology with frequency comb lasers (MFCL) 2006-2010  1.100  750  578  275  326  121 

I13. Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow (FHBF) 2007-2012  960  310  165  200  210  135 

I14. Microscopy and modifi cation of nano-structures 

       withfocused electron and ion beams (MMN)

2007-2011  2.731  903  367  669  558  647 

I15 Size dependent material properties (SDMP) 2008-2012  2.024  425  34  318  99  610 

I16. Innovative Physics for Oil and Gas (iPOG) 2008-2014  4.500  300  59  750  191  800 

I18. Magnetocaloric materials not only for cooling 

       applications (MCM)

2008-2012  1.348  329  129  407  281  326 

I19. Bio(-related) materials (BRM) 2008-2013  5.000  750  -  1.250  326  1.674 

I20. Contact line control during wetting and 

       dewetting (CLC)

2009-2013  1.812  (39)  -  703  157  507 

I23. Controlling photon and plasma induced processes 

       at EUV optical surfaces (CP3E)

2009-2014  5.528  -  -  300  -  300 

I99. Overgangsprogramma IPP 2008-2020  -  -  4  -  10  (14)

I00. IPP Bureau 2007-2020  1.220  (54)  (61)  (60)  (61)  8 

       Centraal budget voor IP-programma’s 1990-2020  37.853  5.045  (3)  734  4  5.778 

   

Totaal IP-programma’s  96.587  34.544  23.332  8.064  5.142  14.134 
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8.  MISSIEBUDGETTEN

resterend

budget per 

1-1-2009

budget

2009

uitputting

2009

resterend

budget per 

1-1-2010

ko ko ko ko 

MBA Missiebudget AMOLF  2.975  8.208  7.144  4.039 

MBK Missiebudget KVI  (156)  157  1 -

MBN Missiebudget FOM-Nikhef  1.411  12.340  13.905  (154)

MBR Missiebudget Rijnhuizen  465  6.870  7.011  324 

CMB Missiebudget algemeen  622  (621)  -  1 

   

Totaal missiebudgetten  5.317  26.954  28.061  4.210 

De uitputting 2009 is ko 1.107 hoger dan begroot. Gecorrigeerd voor de geblokkeerde post missiebudget alge-

meen (ko 621) zijn de lasten ko 486 hoger dan begroot. Ten opzichte van de begrote lasten zijn de gerealiseerde 

lasten bij AMOLF ko 1.064 lager. Dit komt door een begrote post saldorekening missiebudget van ko 889 waar 

geen lasten tegenover staan.

In 2009 is er ko 1.565 meer uitgegeven door FOM-Nikhef dan er is begroot. Ze lopen hiermee in op de resterende 

budgetten. Het missiebudget algemeen betreft het nader te verdelen budget.

9.  PROJECTRUIMTE

2009 budget 2009 2008

ko ko ko 

Honoreringsjaar:

P09 Jaarronde 2009  304  397  - 

P08 Jaarronde 2008  1.049  2.185  127 

P07 Jaarronde 2007  1.035  1.507  686 

P06 Jaarronde 2006  1.539  1.483  1.288 

P05 Jaarronde 2005  545  682  844 

P04 Jaarrondes voor 2005  1.559  541  3.020 

Nader te bestemmen projectruimte  -  2.416  - 

Totaal projectruimte  6.031  9.211  5.965 

De totale lasten voor de projectruimte zijn in 2009 ko 66 hoger dan in 2008. Bij de oude jaarrondes zijn de lasten 

hoger dan in de begroting en nemen de restantbudgetten af met uitzondering van jaarronde 2005, terwijl bij de 

recente jaarrondes de lasten achter blijven bij de begroting en de restantbudgetten toenemen.

Het verschil van (ko 3.180) tussen de lasten en de begroting komt door de begrotingsboeking van ko 2.416 op de 

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

ten en de mutaties van afgesloten projecten. Dit saldo is in 2009 gestegen met ko 2.416 van (ko 1.640) naar ko 506. 

In totaal is per 31 december 2009 voor ko 17.513 verplicht aan projecten (exclusief restbudgetten). Het laatste jaar 

waarin nog een project fi nancieel is verplicht is 2015.
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10.  ANDERE ACTIVITEITEN

2009 budget 2009 2008

ko ko ko 

A00 Andere activiteiten overig  (45)  (471)  8 

A01 Springplank  291  419  485 

A02 FOm/v  198  337  168 

A05 Knelpunten en experimenten  1.670  1.358  2.010 

A06 Contract research  15.673  18.214  13.621 

A07 PPM  -  -  2 

A08 WBSO  101  186  97 

A09 Outreach  112  159  84 

A12 Nieuwbouw  7.049  1.336  11.825 

A13 Personeelsfondsen  532  1.023  1.017 

A14 FOM-IISH (vervangend onderhoud)  1.533  888  774 

A15 BSIK  143  -  212 

A16 Valorisatie  92  649  43 

   

Totaal andere activiteiten  27.349  24.098  30.346 

In totaal zijn de lasten van de andere activiteiten in 2009 ko 2.997 lager dan in 2008 en ten opzichte van de 

begroting ko 3.251 hoger. 

 

De stijging van de lasten voor contract research in 2009 met ko 2.052 ten opzichte van 2008 komt grotendeels 

door de stijging bij FOM-Nikhef van ko 2.471 vanwege uitbreiding van het datacenter. De lasten 2009 zijn ko 2.541 

lager dan begroot. 

De lagere lasten nieuwbouw van ko 4.776 ten opzichte van 2008 ontstaan doordat de nieuwbouw AMOLF in 2009 

vrijwel is afgerond. 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 2009 wordt ingelopen op de restantbudgetten. Dit 

verklaart tevens de afwijking met de begroting.

De personeelsfondsen zijn ongeveer ko 500 lager dan in 2008 en dan begroot. De daling komt doordat in 2008 bij 

FOM-Nikhef ko 482 aan lasten geboekt zijn voor implementatie plan organisatie aanpassing en techniek, in 2009 

komt deze post niet meer voor.

De stijging van de lasten voor vervangend onderhoud ten opzichte van 2008 en begroot zijn conform 

verwachting. De afspraak was om in 2009 het budget en de resterende budgetten te gebruiken voor inhalen 

achterstand in vervangend onderhoud.

In 2009 is resterend saldo van de post vervangend onderhoud mede ingezet ter dekking van een deel van de 

door FOM-Nikhef gemaakte kosten in het kader van de huisvesting van BiG Grid.
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11.  ALGEMENE KOSTEN VAN DE ORGANISATIE

resterend

budget per 

1-1-2009

budget

2009

uitputting

2009

resterend

budget per 

1-1-2010

ko ko ko ko 

Lasten Algemene kosten van de organisatie  4.321  5.161  4.884  4.598 

Af: doorberekende beheerskosten -  (709)  (920)  211 

Totaal algemene kosten van de organisatie  4.321  4.452  3.964  4.809 

De lasten 2009 (ko 3.964) zijn ten opzichte van 2008 (ko 3.957) nagenoeg gelijk gebleven (ko 7 hoger). Het verschil 

tussen de begroting en de uitputting van ko 488 komt deels (ko 211) door de hogere doorberekening van de 

beheerskosten (overhead). De lasten zijn ko 277 lager dan begroot. Dit komt met name doordat het huurcontract 

gewijzigd is waardoor er 3 maanden geen huur betaald hoefde te worden, er niet aan de nieuwe website is 

gewerkt en de kosten van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde ten laste van FOM-algemeen komen. Deze 

posten waren wel begroot.

12.  BALANSMUTATIES

2009 budget 2009 2008

ko ko ko 

Activeringen in materiële vaste activa  (13.588)  (10.405)  (13.831)

Afschrijvingen materiële vaste activa  3.049  2.464  2.298 

Overige balansmutaties  1.137  5  (394)

Diverse mutaties UWV en overige  70  -  16 

Mutatie vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld  372  -  (566)

Mutatie voorzieningen  (1.873)  (2.172)  (64)

Totaal balansmutaties  (10.833)  (10.108)  (12.541)

De activeringen in materiële vaste activa zijn ko 3.183 hoger dan begroot. Dit komt doordat de activering voor 

de verbouwing in de uitbreiding van het datacenter van FOM-Nikhef (ko 3.925) niet begroot was. Mede daardoor 

zijn de afschrijvingen 2009 hoger dan begroot (ko 476 voor het datacenter).
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13.  BESTEDINGSMUTATIES

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

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

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 negatief begroot (ko 3.284). Verwacht werd dat de resterende verplichtingen 

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

14.  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

2009 budget 2009 2008

ko ko ko 

Rente baten  1.515  1.818  2.680 

Af: Rente lasten i.v.m.de lening nieuwbouw AMOLF  (1.102)  (640)  (667)

      Overige (bankkosten e.d.)  (14)  -  (9)

Totaal fi nanciële baten en lasten  399  1.178  2.004 

In 2009 zijn de fi nanciële baten en lasten ten opzichte van 2008 gedaald met ko 1.605 naar ko 399. Dit komt voor-

namelijk door de grote rentedaling en daarnaast door het gehele jaar een lager liquiditeitssaldo in 2009 dan in 

2008. Het behaalde rendement over de liquide middelen bedraagt 3,4% (2008: 5,2%). In 2009 is de lening nieuw-

bouw AMOLF vervroegd afgelost. Hiervoor is een boeterente betaald van ko 517. De reguliere rente 2009 bedroeg 

ko 585. In totaal zijn de rentelasten 2009 hoger dan die in 2008. Bij het opstellen van de begroting 2009 was het 

besluit tot vervroegde afl ossing met bijbehorende boeterente nog niet genomen.
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NETTO EXPLOITATIESALDO

15.  MUTATIE ALGEMENE RESERVE, ONBESTEMD

Dit betreft de per saldo dotatie aan de algemene reserve, onbestemd van ko 2.558.

2009

begroting 

2009 2008

ko ko ko 

 Ontvangen rente (per saldo)  1.101  1.302  1.759 

 Bestemming bijzondere baten  93  244  232 

 Vrijval pensioenverplichtingen  1.341  1.097  376 

 Reorganisatieverplichtingen  23  -  20 

 Vrijval restantbudgetten 2000 van FOm/v en 

dakpanconstructies 

-  -  2.109 

Totaal mutatie algemene reserve, onbestemd  2.558  2.643  4.496 

De daling van de mutatie algemene reserve, onbestemd in 2009 van ko 1.938 ten opzichte van 2008 komt met 

name door de eenmalige vrijval restantbudgetten 2000 van FOm/v en dakpanconstructies van ko 2.109 in 2008. 

De ontvangen rente (per saldo) is in 2009 lager dan in 2008 door de gedaalde rentepercentages. 

De vrijval pensioenverplichtingen is hoger dan in 2008 door de actuariële berekening waardoor een groot deel 

van de voorziening kon vrijvallen.

Voor een nadere toelichting van onderstaande posten 16 tot en met 18 wordt verwezen naar hoofdstuk IV-1.

16.  MUTATIE ALGEMENE RESERVE, BESTEMD

De algemene reserve, onbestemd heeft in 2009 een mutatie van ko 10.816. 

De waarde materiële vaste activa stijgt in 2009 met ko 10.539. De grootste stijging komt door activeringen voor 

de nieuwbouw AMOLF. De post additionele fondsen instituten is in 2009 toegenomen met ko 278. 

17.  MUTATIE BESTEMDE RESERVES

De mutatie van de bestemde reserves is in 2009 ko 6.298, ko 372 hoger dan in 2008. Begroot was een stijging van 

de bestemde reserves van ko 10.996. Met name voor de BUW was de verwachting dat de resterende verplichtin-

gen meer zouden stijgen, dus grotere bestedingsachterstand. Begroot was voor de BUW ko 7.299 en werkelijk is 

de stijging ko 5.776. Dit wordt deels veroorzaakt door de niet begrote mutatie van de resterende verplichtingen 

van KVI naar de BUW (ko 784).
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18.  MUTATIE BESTEMDE FONDSEN

Dit betreft de per saldo onttrekking van de bestemde fondsen van ko 8.656.

De begrote daling van de bestemde fondsen was ko 7.712. Dit is ko 944 meer geworden door met name meer 

bestedingen voor de nieuwbouw AMOLF (ko 324) en de doelsubsidies grote investeringen (ko 508) in 2009 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 8.958 wordt veroorzaakt. 

De kasstroom uit operationele activiteiten van ko 19.778 wordt met name veroorzaakt door een stijging van het 

saldo baten en lasten met ko 10.617 (stijging bestedingsachterstand en vrijval voorziening pensioenverplichtin-

gen). Daarnaast is er een stijging van ko 7.985 van de vlottende middelen (lagere vorderingen en hogere kortlo-

pende schulden) ten opzichte van 31-12-2008.

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

materiële vaste activa (ko 13.588). Dit wordt met name veroorzaakt door de investeringen ten behoeve van de 

nieuwbouw AMOLF (ko 7.049) en de verbouwing datacenter (ko 3.957). De overige activeringen betreffende ap-

paratuur en computers bedragen ko 2.582.

Tenslotte is de kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten ko 15.080 negatief door de vervroegde afl ossing van de 

lening nieuwbouw AMOLF (ko 16.372), verminderd met de ontvangen rente over de liquide middelen.
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IV.4  Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen

Toekomstige verplichtingen 
Voor 2009 en verder heeft FOM zich voor de BUW 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 (aantal fte’s: 347 per 31-12-2009), als voor het tijdelijke personeel (aantal fte’s: 557 per 

31-12-2009). Al deze verplichtingen vloeien voort uit de normale bedrijfsactiviteiten van FOM en worden gedekt 

uit de subsidiebijdragen 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 

5 jarige huurover eenkomst loopt van 15 april 2009 tot 14 april 2014. Deze huurovereenkomst is in 2009 onder 

nieuwe condities verlengd. De omvang van de huursom is geïndexeerd.

Voor deze overeenkomst is een bankgarantie afgegeven door FOM bij het Ministerie van Financiën groot ko 82,6 

voor de looptijd van de huurovereenkomst.

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

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 

31-12-2009 een bedrag van ko 888.

Daartegenover staat de jaarlijkse bijdrage van OCW/NWO voor de dekking van de lasten nieuwbouw van 

ko 1.460. 

Magneetfaciliteit
De maximale inbreng van FOM in de C.V. van de magneetfaciliteit bedraagt ko 16.224. De inbreng tot en met 2009 

bedraagt ko 13.681. De verwachting is dat, afgezien van het deel onder de bestemde fondsen (ko 787), het restant 

niet gerealiseerd gaat worden.



V  Overige informatie
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V-1  Bezoldiging van bestuurders 
en toezichthouders

Samenstelling per 31-12-2009.

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 

Bezoldiging UB

2009

begroting

2009 2008

ko ko ko 

Bestuurders
Prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter  9  8  9 

Prof.dr. C.W.J. Beenakker, 

vice-voorzitter 

 6  6  5 

Prof.dr. D. Lohse  6  6  5 

Prof.dr. Th.H.M. Rasing  6  6  - 

Dr. Th.J.H.Smit  6  6  5 

Ex-bestuurders
Prof.dr. R.H. Dijkgraaf  -  -  5 

Reis- en verblijfskosten  12  15  10 

Totaal bezoldiging UB  45  47  39 

Raad van Bestuur:
Prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter, Vrije Universiteit

Prof.dr. C.W.J. Beenakker, Universiteit Leiden

Prof.dr. E.J. Baerends, Vrije Universiteit

Dr.ir.J.P.H. Benschop, ASML Netherlands BV

Prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. C. Dekker, Technische Universiteit Delft

Mw.drs.J.A. van den Bandt-Stel, VNO-NCW

Dr. C.M. Hooymans, TNO

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, Universiteit van Amsterdam

Dr. J. van der Eijk, Shell

Prof.dr.ir. M. Geers, Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr.ir. E. van der Giessen, Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. R. van Grondelle, Vrije Universiteit

Prof.dr. R.J. Hamer, Wageningen Centre for Food Sciences

Dr. H.A. Harwig, Philips

Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp, Universiteit Twente

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. R. Loll, Universiteit Utrecht

Prof.dr.ir. J.C. Maan, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof.dr. G.J.M. Meijer, Fritz-Haber-Institut der Max Planck-

Gesellschaft, 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. I.T. Young, Technische Universiteit Delft.
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V-2  Subsidievoorwaarden

FOM ontvangt haar subsidie grotendeels van NWO. De basissubsidie NWO is ongeveer 78% 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/

subsidiewijzer). Voorwaarde is dat FOM voor consolidatiedoeleinden aan NWO rapporteert op basis van Titel 9, 

BW2 en RJ640. Voor de subsidies voor middelgrote investeringen geldt een onder- en bovengrens qua bedrag bij 

de aanvraag. De subsidies voor vervangend onderhoud, 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 5% van de 

totale baten (omvang ko 4.702), gelden specifi eke subsidievoor waarden.

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 Wetenschap, universiteiten, bedrijven en overige baten. Voor 

deze posten gelden in de regel specifi eke subsidievoorwaarden en contractvoorwaarden. 

V-3  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 Weten-

schappelijk 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.

- Werkgeversvereniging onderzoeksinstellingen (WVOI) te Den Haag.

 Activiteit:
 Het ontwerpen en/of sluiten van (collectieve) (raam)overeenkomsten met de Centrales van Overheids-

personeel.
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V-4  Balans per 31-12-2009 naar organisatieonderdelen

ACTIVA AMOLF 

FOM-

Nikhef  Rijnhuizen  BUW  Bureau 

 FOM-

algemeen  Totaal 

ko ko ko ko ko ko ko 

Vaste activa
Materiële vaste activa  27.019  12.421  3.436 -  211  735  43.822 

Financiële vaste activa  -  - -  76 -  4.283  4.359 

 27.019  12.421  3.436  76  211  5.018  48.181 

Vlottende activa
Voorraden  89  131  110 - - -  330 

Vorderingen op korte termijn  3.869  2.976  1.846  608  579  6.074  15.952 

Rekening-courant  11.536  (56)  5.236  22.068  4.460  (43.244) -

Liquide middelen  2  3  3 -  1  40.772  40.781 

 15.496  3.054  7.195  22.676  5.040  3.602  57.063 

TOTAAL ACTIVA  42.515  15.475  10.631  22.752  5.251  8.620  105.244 

PASSIVA AMOLF 

FOM-

Nikhef  Rijnhuizen  BUW  Bureau 

 FOM-

algemeen  Totaal 

ko ko ko ko ko ko ko 

Eigen vermogen 36.057 11.804 9.438 18.659 5.043  (4.552)  76.449 

Voorzieningen  -  -  -  -  - 1.513  1.513 

Langlopende schulden  -  -  -  -  -  - -

Kortlopende schulden  6.458  3.671  1.193  4.093  208  11.659  27.282 

TOTAAL PASSIVA  42.515  15.475  10.631  22.752  5.251  8.620  105.244 
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V-5  Staat van baten en lasten 2009 naar organisatieonderdelen

AMOLF 

FOM-

Nikhef  Rijnhuizen  BUW  Bureau 

 FOM-

algemeen  Totaal 

ko ko ko ko ko ko ko 

BATEN 
1. NWO basissubsidie  13.005  15.822  7.858  23.640  4.466  6.289  71.080 

2. Overheidsbijdragen en subsidies  491  566  1.911  154 -  74  3.196 

3. Baten werk in opdracht van 

derden

 3.121  4.156  4.147  1.750  252  209  13.635 

4. Overige baten  128  2.881  -  - -  82  3.091 

TOTAAL BATEN  16.745  23.425  13.916  25.544  4.718  6.654  91.002 

5. LASTEN
6. Vrije-programma’s  2.070  2.811  2.920  12.870  -  -  20.671 

7. Industrial Partnership 

Programmes

 973  -  1.406  2.426  184  153  5.142 

8. Missiebudgetten  7.144  13.905  7.011  1  -  -  28.061 

Totaal programma’s  10.187  16.716  11.337  15.297  184  153  53.874 

9. Projectruimte  832  333  -  4.760  -  106  6.031 

10. Andere activiteiten  10.987  9.129  4.478  495  61  2.199  27.349 

11. Algemene kosten van de 

organisatie

 -  -  -  -  3.964  -  3.964 

Totaal activiteiten  22.006  26.178  15.815  20.552  4.209  2.458  91.218 

12. Balansmutaties  (6.586)  (3.556)  109  25  50  (875)  (10.833)

13. Bestedingsmutaties - -  - -  - - -

TOTAAL LASTEN  15.420  22.622  15.924  20.577  4.259  1.583  80.385 

SALDO BATEN EN LASTEN  1.325  803  (2.008)  4.967  459  5.071  10.617 

14. Financiële baten en lasten -  -  -  - -  399  399 

NETTO EXPLOITATIESALDO  1.325  803  (2.008)  4.967  459  5.470  11.016 
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V-6  Personele en materiële lasten 2009 naar organisatieonderdelen

AMOLF 

FOM-

Nikhef  Rijnhuizen  BUW  Bureau 

 FOM-

algemeen  Totaal 

ko ko ko ko ko ko ko 

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  8.188  11.188  7.651  12.351  2.461  284  42.123 
Sociale lasten  390  451  335  640  94  5  1.915 
Pensioenpremies  846  1.272  876  1.239  280  15  4.528 
Lonen en salarissen  9.424  12.911  8.862  14.230  2.835  304  48.566 

Dotaties personele voorzieningen  -  -  -  -  -  - -
Personeel niet in loondienst  396  228  665  277  273  32  1.871 
Overig  222  339  434  222  62  732  2.011 
Overige personele lasten  618  567  1.099  499  335  764  3.882 

Af: ontvangen uitkeringen  (16)  (33)  -  (7)  (16)  -  (72)

Totaal personele lasten  10.026  13.445  9.961  14.722  3.154  1.068  52.376 

Materiële lasten
Afschrijvingen  350  1.900  563  93  94  49  3.049 

Huisvestingslasten:
- Huur  (27)  7  (21)  1  198  -  158 
- Verzekeringen  57  48  74  -  47  -  226 
- Onderhoud  243  1.224  648  -  98  -  2.213 
- Energie en water  465  655  414  250  -  -  1.784 
- Schoonmaakkosten  223  322  133  -  40  -  718 
- Heffi ngen  -  72  39  -  5  (26)  90 
- Overige  -  (5)  101  -  5  -  101 
Totaal huisvestingslasten  961  2.323  1.388  251  393  (26)  5.290 

Overige lasten:
* Overige lasten (doorberekende lasten)  (205)  (91)  (327)  77  (594)  1.088  (52)
* Reis- en verblijfl asten  554  1.058  536  1.050  146  903  4.247 
* Beheerslasten  318  843  519  60  715  249  2.704 
* Bedrijfslasten  3.034  2.051  2.235  1.870  351  201  9.742 
- subtotaal Administratie- 

   en beheerslasten

 3.701  3.861  2.963  3.057  618  2.441  16.641 

- Inventaris en apparatuur  2.795  5.949  1.411  2.522  44  47  12.768 
- Dotatie overige voorzieningen  -  -  -  -  -  (1.873)  (1.873)
- Activering nieuwbouw  (6.467)  -  -  -  -  (582)  (7.049)
- Activeringen overige  (505)  (5.502)  (441)  -  (44)  (47)  (6.539)
- Deelneming Magneet  -  -  -  (68)  -  -  (68)
- Mutatie voorraad  36  46  (13)  -  -  -  69 
- Nieuwbouw gebouwen  4.523  600  92  -  -  506  5.721 
Totaal overige lasten  4.083  4.954  4.012  5.511  618  492  19.670 

Totaal materiële lasten  5.394  9.177  5.963  5.855  1.105  515  28.009 

Totaal 
personele en materiële lasten

 15.420  22.622  15.924  20.577  4.259  1.583  80.385 
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V-7  Accountantsverklaring  

De jaarrekening is gecontroleerd door Blömer accountants en adviseurs te Nieuwegein. 

Dit heeft geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening welke 

hierna is opgenomen.
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BIJLAGE

Lijst met afkortingen

AB-NWO Algemeen Bestuur van NWO

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AMOLF FOM-instituut AMOLF

AO Administratieve Organisatie

BSIK Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CB Centraal Beheer

CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

COR Centrale OndernemingsRaad 

C.V. Commanditaire Vennootschap

CVIM Commanditaire Vennootschap tot exploitatie van de Internationale Magneetfaciliteit

EGI European Grid Initiative

EU Europese Unie

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam

Euratom European Atomic Energy Community

EZ Ministerie van Economische Zaken

FES Fonds Economische Structuurversterking

FJV Financieel Jaarverslag

FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOM-Nikhef FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef

fte Full time equivalent

GBN Gebiedsbestuur Natuurkunde

IC Interne Controle

IPP Industrial Partnership Programmes

ITER International Thermo-nuclear Experimental Reactor

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KVI Kernfysisch Versneller Instituut

LEI Universiteit Leiden

NIKHEF Samenwerkingsverband Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-ener giefysica NIKHEF

NRG Nuclear Research and Consultancy Group

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

oio Onderzoeker in opleiding

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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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

SBIM Stichting Beheer Internationale Magneetfaciliteit

SROI  Seniorenregeling Onderzoeksinstellingen

STW Stichting voor Technische Wetenschappen

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

UvA Universiteit van Amsterdam

VL-e Virtual Lab E-Science

VSNU Vereniging van Universiteiten

VU Vrije Universiteit

WCW Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

WUR Wageningen Universiteit en Research Centre 

WVOI Werkgeversvereniging onderzoeksinstellingen

WW Werkloosheidswet
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