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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Ter introductie de toelichting van de Europese Unie op het ERA-NET programma:  
The objective of the ERA-NET scheme is to develop and strengthen the coordination of national and regional 
research programmes through two specific actions: 
'ERA-NET actions' - providing a framework for actors implementing public research programmes to coordi-
nate their activities e.g. by developing joint activities or by mutually supporting joint calls for trans-national 
proposals. 
'ERA-NET Plus actions'- providing, in a limited number of cases with high European added value, addi-
tional EU financial support to facilitate joint calls for proposals between national and/or regional pro-
grammes. 
Under the ERA-NET scheme, national and regional authorities identify research programmes they wish to 
coordinate or open up mutually. The participants in these actions are therefore programme 'owners' (typi-
cally ministries or regional authorities defining research programmes) or programme 'managers' (such as 
research councils or other research funding agencies managing research programmes).  
 
In dit kader heeft FOM onder andere middelen ingelegd voor het werkgebied ERA-Net Nanosci-
ence, om mogelijkheden te creëren voor transnationale onderzoekssamenwerkingen. Het gebied 
Nanoscience is breed, omdat er veel mogelijkheden zijn op de nanoschaal, en het loopt dwars door 
chemie, natuurkunde en biologie. Het ERA-NET Nanoscience programma financiert daarom meer-
dere deelprogramma's van Europese onderzoekers, waaraan Nederlanders deelnemen, of de 
leiding hebben, en wel op het gebied van:  
• Nieuwe manieren om met vaste stoffen in plaats van helium te koelen beneden het 1 K gebied.  
• Halfgeleidende nanodraden voor het genereren en detecteren van enkele fotonen.  
• Praktische halfgeleidercomponenten voor enkele fotondetectie. 
• Magnetisch gedrag van enkele moleculen gemeten in elektrisch transport. 
• Moleculaire synthese om een nanozwemmer te ontwikkelen. 
• Manipulatie van biomolecuul-complexen. 
• Enkele moleculen als onderdeel van netwerken van nanodeeltjes. 
• Magnetische registratie en uitlezing op een nanoschaal.  
 
Bij al deze onderwerpen is een intensieve samenwerking nodig tussen onderzoekers, die bepaalde 
materialen ontwikkelen en andere onderzoekers die een bepaalde techniek ontwikkeld hebben om 
op een nanoschaal te meten. Om vooruitgang te boeken is samenwerking nodig, die het snelst 
gevonden kan worden door een programma dat over de nationale grenzen gaat.  
 
De Nederlandse onderzoekers geven aan dat dit programma het enige is, wat deze mogelijkheid 
biedt, en het opent daardoor research-mogelijkheden die anders niet tot stand zouden zijn geko-
men.  
 
Het FOM-programma 95 rapporteert over de resultaten behaald door de groepen die vanuit 
Nederland in deze Europese projecten participeren. Inhoudelijk gezien is er tussen deze projecten 
geen samenhang. De projecten zijn wel ingebed in de netwerken met de andere Europese groepen 
(de bovengenoemde lijst 1 t/m 8).  
 
Het thans bestaande programma, wat op nano geconcentreerd is, loopt nog niet lang. Er zijn nog 
vijf promovendi bezig, drie zijn er gepromoveerd. De meeste publicaties zijn met auteurs uit de 
andere landen, waarmee het programma loopt, wat ook het succes van het programma aangeeft.  
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 05.1749/11 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 95. 
  
Title (code) ERA-NET Nanoscience (NanoSci) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk 
  
Duration 2006-2014 
  
Cost estimate M€ 2.1 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The European Research Area (ERA) is designed to stimulate research by providing competitive 
grants. FOM as an organisation participates in the specific NanoSci-ERA Consortium. The objec-
tive of NanoSci-ERA is to increase collaboration and integration of the national nanoscience 
research communities in Europe through transnational research projects. Competing for a common 
budget researchers in Europe submit joint proposals, which are evaluated by an international 
panel. It is to be expected that the strong position of Dutch researchers in the field of nanoscience 
will lead to a strong presence of Dutch researchers in these joint European programmes. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Nanotechnology refers to the creation, investigation and application of structures, molecular 
materials, internal interfaces or surfaces with at least one critical dimension or with manufacturing 
tolerances of (typically) less than 100 nanometres. The nanoscale of the system components results 
in new functionalities and properties for improving products or developing new products and 
applications. These novel effects and possibilities arise mainly from the ratio of surface atoms to 
bulk atoms and from the quantum-mechanical behaviour of the building blocks of matter. 
 
During the course of the past decade, advances in our understanding of quantum effects, 
boundary and surface properties, and the principles of self-organisation, have laid the foundations 
for innovative analytical and production techniques which have caused an upsurge of interest in 
nanotechnology and global networking activities along the knowledge chain. 
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Funding 
Salarispeil cao per 01-07-2012 

bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.095 - - - - - - 1.095 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO 207 - - - - - - 207 

Doelsubsidies derden 749 - - - - - - 780 

Totaal 2.082 - - - - - - 2.082 
 
 
Source documents and progress control 
a) Summary and background information on ERA-NET Nanoscience : FOM-05.1479 
b) Decision Executive Board on participation in ERA-NET Nanoscience: FOM-05.1541 
c) Decision Executive Board on adjustment budget allocation: FOM-06.0597 
d) Progress report on the 2006 Call for Proposals: FOM-06.0646 
e) Decision Executive Board on the prolongation of the programme: FOM-06.1574 
f) Decision Executive Board on downsizing the budget of the programme: FOM-07.1261 
g) Granting decision letters FOM projects Call 2008: FOM-09.0478 - 
  FOM-09.0482 
h) Results evaluation with project leaders: FOM-10.0484 
 
 
Remarks 
In 2006 the NanoSci-ERA launched its first 'Transnational Call for Collaborative Proposals'. 
Three out of the twelve projects that were funded have a Dutch project leader, and two others 
have Dutch scientists participating. FOM manages three of the Dutch projects that were granted 
in the first call.  
For the implementation of a second call the NanoSci-E+ scheme was created, a body affiliated 
to NanoSci-ERA. In 2008 this new call was launched, regarding the topic of interfacing 
functional nano-objects or nano-materials. The total budget from the consortium partners for 
this call was M€ 12, on top of this the European Committee contributed an additional M€ 6.  
In 2009 24 projects were granted in total, of which ten projects have one ore two Dutch 
participants. Proposals with Dutch participation constituted number one and two in the 
ranking. FOM manages five of the Dutch projects that were granted in this round. 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the 
programme leader and is foreseen in 2015. 
 
 
 
 
 
 PT par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% NANO 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2007 - - 1,4 - 77 

2008 - - 3,0 - 135 

2009 - - 3,3 - 223 

2010 - - 6,5 - 378 

2011 - - 7,8 - 375 

2012 - - 5,1 - 421 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2007 - 2 - - 

2008 - 1 28 - 

2009 - 3 21 - 

2010 - 25 47 - 

2011 - 7 46 - 

2012 2 9 24 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Geen.  

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
A. Zyazin, 28 maart 2012, FOM-D-44. 
Anna Pezzaross, 13 maart 2012, FOM-L-17. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-D-06 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + nummer Thermal effects in nanoscale superconducting junctions 06NSE01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Vercruyssen oio 01 mei 2007 31 jan 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Vercruyssen, .N, Verhagen, T.G.A., Flokstra, M.G., Pekola, J.P. & Klapwijk, T.M., Evanescent 
states and nonequilibrium in driven superconducting nanowires, Physical Review B 
(Condensed Matter and Materials Physics), 85, 224503-1-224503-10, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. N. Vercruyssen, T.G.H. Verhagen, M.G. Flokstra, J. Pekola, and T.M. Klapwijk, Evanescent states 
and nonequilbrium in driven superconducting nanowires, Workshop Microkelvin, 19 mrt 
2012, 23 mrt 2012, Smolenice, Slowakije  

 
 
Werkgroep FOM-D-41 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. V. Zwiller 

FOM-programma ERA-NET Nanoscience 

Titel van het project + nummer Optical interface for gate-controlled quantum dots 
09NSE05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B.J. Witek oio 01 okt 2009 30 sep 2013 
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1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Bouwes Bavinck M., Zielinski M., Witek B.J., Zehender T., Bakkers E.P.A.M., Zwiller V., 
Controlling a nanowire quantum dot bandgap using a straining dielectric envelope, 
Nanoletters, 12, 6206, 2012  

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

1. Reimer M.E., Akopian N., Barkelid M., Bulgarini G., Heeres R., Hocevar M., Witek B.J., Bakkers E., 
Zwiller V., Single semiconductor quantum dots in nanowires: growth, optics, and devices, 
Quantum Dots: Optics, Electron Transport and Future Applications, 21, Alexander 
Tartakovskii, Cambridge University Press, 9781107012585, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. G. Bulgarini, Single photon emission and detection with quantum dots in nanowire devices, 
39th International Symposium on Compound Semiconductors, 27 aug 2012, 30 aug 2012, 
Santa Barbara, USA  

2. M.E. Reimer, Bottom-up tailored nanowires for efficient single photon emission and 
detection, ICPS 2012 – 31st International Conference on the Physics of Semiconductors, 
29 jul 2012, 03 aug 2012, Zurich, Switzerland  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. G. Bulgarini, Single photon emission and detection with nanowires, FOM Veldhoven 2012, 
16 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

2. B.J. Witek en M. Bouwes Bavinck, Engineering the valence band with strain, QD 2012 
Conference, 17 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

3. B.J. Witek, Quantum dot g-factor tensor measurement and disentanglement of exciton spins, 
ICPS 2012 Zurich, 30 jul 2012, Zurich, Zwitserland  

4. B.J. Witek, Quantum dot g-factor tensor measurement and disentanglement of exciton spins, 
QD 2012 Conference, 14 mei 2012, 18 mei 2012, Sante Fe, USA  

5. B.J. Witek, Light hole and heavy - hole excitons in tensile - strained GaAs/AlGaAs quantum 
dots, NOEKS Stuttgart, 24 sep 2012, 27 sep 2012, Stuttgart, Duitslan  

6. G. Bulgarini, Spontaneous emission control of quantum dots in nanowires for efficient light 
collection, ICPS 2012 – 31st International Conference on the Physics of Semiconductors, 
29 jul 2012, 03 aug 2012, Zurich, Switzerland  
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Werkgroep FOM-D-44 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Three-terminal transport through single-molecule magnets 
06NSE03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Zyazin oio 01 jun 2007 30 nov 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. E. Burzurí, A.S. Zyazin, A. Cornia and H.S.J. van der Zant, Direct observation of magnetic 
anisotropy in an individual Fe4 single-molecule magnet, Physical Review Letters, 109, 
147203-1-147203-5, 2012  

2. J. Fock, M. Leijnse, K. Jennum, A.S. Zyazin, J. Paaske, P. Hedegård, M. Brønsted Nielsen and 
H.S.J. van der Zant, Manipulation of organic polyradicals in a single-molecule transistor, 
Physical Review B(Condensed Matter and Materials Physics), 86, 235403-1-235403-5, 2012  

d. Proefschriften 

1. A. Zyazin, Electron transport through single magnetic molecules, 28 mrt 2012, H.S.J. 
van der Zant, TU Delft, s.n., 9789085931195  

 
 
Werkgroep FOM-E-06 

Werkgroepleider Prof.dr. A. Fiore 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Coupling of single quantum dots to two-dimensional systems 
09NSE06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.P. Smakman oio 01 nov 2010 31 okt 2014 



 
 
 

 
 
 - 11 - 
 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Smakman E.P., Garleff J.K., Young R.J., Hayne M., Rambabu P., Koenraad P.M., GaSb/GaAs 
Quantum Dot Formation and Demolition Studied With Cross-Sectional Scanning 
Tunneling Microscopy, Applied Physics Letters, 100, 142116, 2012  

2. Young R.J., Smakman E.P., Sanchez A.M., Hodgson P., Koenraad P.M., Optical Observation of 
Single-Carrier Charging in Type-II Quantum Ring Ensembles, Applied Physics Letters, 100, 
082104, 2012  

3. Nowozin T., Marent A., Bonato L., Schliwa A., Bimberg D., Smakman E.P., Garleff J.K., Koenraad 
P.M., Young R.J., Hayne M., Linking Structural and Electronic Properties of High-Purity 
Self-Assembled GaSb/GaAs Quantum Dots, Physical Review B, 86, 035305, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Smakman E.P., Laser and Voltage Manipulation of Single Si Dopants in the GaAs(110) 
Surface, ICN+T 2012, 23 jul 2012, 27 jul 2012, Parijs, Frankrijk  

 
 
Werkgroep FOM-G-24 

Werkgroepleider Prof.dr. B.L. Feringa 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Design and relization of autonomously moving nanoswimmers 
09NSE09 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
P.M.M. Erne oio 01 sep 2010 31 aug 2014 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-L-17 

Werkgroepleider Prof.dr. Th. Schmidt 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Observation and manipulation of individual type-I interferon 
signalling complexes 06NSE02 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Pezzarossa oio 12 nov 2007 11 nov 2011 

1. Academische publicaties 

d. Proefschriften 

1. Anna Pezzarossa, Imaging plasma membrane domains in signal-transduction pathways, 
13 mrt 2012, Prof.Thomas Schmidt, Universiteit Leiden, 9789085931171  

 
 
Werkgroep FOM-L-22 

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. S.J. van der Molen 

FOM-programma ERA-NET Nanoscience 

Titel van het project + nummer Interfacing single molecules via nanoparticle networks 
09NSE07 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.J. Devid oio 15 jun 2010 14 jun 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. S.J. van der Molen, Quantum interference in molecular junctions, International workshop on 
molecular charge transport, 16 jan 2012, Zuerich, Zwitserland  

2. S.J. van der Molen, Electron-phonon coupling beyond IETS, Symposium on IETS (inelastic 
electron tunneling spectroscopy), 20 jan 2012, Eindhoven, NL  

3. S.J. van der Molen, Conductance switching and Quantum interference in Molecular 
junctions, DPG Spring meeting, 25 mrt 2012, 30 mrt 2012, Berlijn, Duitsland  

4. S.J. van der Molen, Quantum interference in molecular junctions, CECAM conference on 
Quantum transport in nanostructures, 23 mei 2012, Dublin, Ierland  

5. S.J. van der Molen, Molecular electronics: Getting the most out of molecular functionality?, 
NANOTEC 3: a workshop anticipating next-to CMOS and beyond CMOS technologies, 
30 mei 2012, Lausanne, Zwitserland  

6. S.J. van der Molen, Charge transport in functional networks of gold nanoparticles and 
organic molecules., International Conference on Self-assembly and Molecular Electronics 
(SAME), 10 okt 2012, 12 okt 2012, Aalborg, Denemarken  

7. S.J. van der Molen, Quantum interference in molecular charge transport, As a nominee for 
the 'Leiden Discoverer of the Year prize 2012' (on behalf of Physics)., 11 dec 2012, Leiden, 
NL  
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8. S.J. van der Molen, Dynamische oppervlakten filmen met trage elektronen., Symposium 
KIVI-NIRA, 14 dec 2012, Leiden, NL  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. S.J. van der Molen, Low-Energy Electron Microscopy. What is it and what can we do with 
it?, Delft-Leiden meeting on molecular charge transport., 07 mrt 2012, Leiden, NL  

 
 
Werkgroep FOM-N-11 

Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. A. Kimel 

 Prof.dr. A. Kirilyuk 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 

Titel van het project + nummer Femtosecond nano-optical magnetic recording and retrieval 
09NSE08 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Medapalli oio 01 dec 2009 30 nov 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. R. Medapalli, I. Razdolski, M. Savoini, A.R. Khorsand, A. Kirilyuk, A.V. Kimel, Th. Rasing, 
A.M. Kalashnikova, A. Tsukamoto, and A. Itoh, Efficiency of ultrafast laser-induced 
demagnetization in GdxFe100?x?yCoy alloys, Phys.Rev.B., 86, 054442, 2012  

2. M. Savoini, R. Medapalli, B. Koene, A.R. Khorsand, L. Le Guyader, L. Duò, M. Finazzi, 
A. Tsukamoto, A. Itoh, F. Nolting, A. Kirilyuk, A.V. Kimel, and Th. Rasing, Highly efficient all-
optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced 
absorption of light, Phys.Rev. B, 86, 140404, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. A.V. Kimel, 'Laser control of magnetism in metallic alloys: Ultrafast and Ultra-unusual', 
Seagate Conclave, 18 jun 2012, 19 jun 2012, Belfast, Northern Ireland  

2. A.V. Kimel, 'Ultrafast laser control of magnetism in metallic alloys: from fundamentals to 
submicron dynamics', JEMS, 09 sep 2012, 14 sep 2012, Parma, Italy  

3. A.V. Kimel, Ultrafast laser control of magnetism in metallic alloys: from fundamentals to 
submicron dynamics', Moscow State University, 19 okt 2012, 19 okt 2012, Moscow, Russia  
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4. A.V. Kimel, 'Dynamics of photo-induced magnetic anisotropy in FeBO3', Moscow Institute 
for Physical Problems, 27 nov 2012, 27 nov 2012, Moscow, Russia  

 
  



 
 
 

 
 
 - 15 - 
 

Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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