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Op de voorkant

AMOLF-onderzoekers spieken naar de  
vergeten component van licht

Bij het FOM-instituut AMOLF zijn in 2013 voor het eerst tegelijkertijd de elek- 
trische én magnetische velden van licht gemeten. De metingen bieden een 
nieuwe mogelijkheid om het samenspel tussen licht en materie op de nanoschaal 
te bestuderen. Daarom verwachten de onderzoekers dat hun vondst een grote 
stimulans geeft aan de ontwikkeling van nieuwe metamaterialen, bijvoorbeeld 
materiaal voor onzichtbaarheidsmantels.

Om beide velden tegelijkertijd te meten, gebruikten de AMOLF-onderzoekers een zeer 
kleine naald waarin een optische vezel zit van slechts 200 nanometer (200 miljardsten van 
een meter) breed. Om de vezel zit een dun laagje aluminium. De optische vezel leidt een 
klein deel van het licht onder de naald naar een detector. Door de naald in een vlak boven 
een object te bewegen, vormt het apparaat een beeld van de verdeling van het licht boven 
het object. 

Twee velden in één klap
Tot voor kort werd aangenomen dat zo'n naald alleen het elektrische veld waarneemt. 
Recent ontstond daar echter controverse over, toen verschillende wetenschappers 
opperden dat de naald in plaats daarvan het magnetisch veld registreert. Om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid, deed het AMOLF-team metingen boven een fotonisch 
kristal. 

Zo'n kristal sluit licht op in een plak silicium van slechts 220 nanometer dik, waarin een 
doordacht patroon van gaten is geëtst. De fotonische kristallen hebben de bijzondere 
eigenschap dat de elektrische en magnetische velden verschillend veranderen wanneer de 
afstand tot het kristal verandert. Door de verschillende afstanden tot het kristal te 
scannen, konden de onderzoekers dus de bijdragen van het elektrische en het magnetische 
veld boven het kristal ontrafelen. 

De illustratie op de voorkant is een artistieke interpretatie van dit unieke experiment. 
Rechts is de aluminium naald met glazen kern te zien. Links toont het middelste vlak een 
reeks scans boven de structuur, gemaakt op verschillende hoogten, van links (380 
nanometer boven het kristal) naar rechts (20 nanometer boven het kristal). Uit deze 
metingen ontrafelden de onderzoekers de elektrische (bovenste berglandschap) en de 
magnetische (onderste berglandschap) velden.

 De onderzoekers, B. le Feber, N. Rotenberg D.M. Beggs 
en L. Kuipers, publiceerden deze resultaten in het tijd- 
schrift Nature Photonics op 15 december 2013, in het 
artikel getiteld Simultaneous measurement of nanoscale 
electric and magnetic optical fields, te vinden via  
DOI: 10.1038/nphoton.2013.323 of op te vragen via 
library@amolf.nl.  

 Wetenschappelijke hoogtepunten uit het onderzoek  
van 2013 vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013 en in 
het Engels via www.fom.nl/highlights2013.

mailto:library@amolf.nl
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
http://www.nature.com/nphoton/journal/v8/n1/pdf/nphoton.2013.323.pdf#access
www.fom.nl/hoogtepunten2013
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De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM, biedt u hierbij het Financieel Jaarverslag 2013 
aan. In dit jaarverslag wordt in financiële termen verantwoording afgelegd over de uitvoering van natuurkundig 
onderzoek. De totale jaarverantwoording die FOM aflegt bestaat uit drie separate publicaties, te weten:

- Jaarboek
 Dit bevat het bestuursverslag waarin FOM rapporteert over de realisatie van de doelstellingen, zo mogelijk 

aan de hand van kengetallen. Tevens staan hierin hoogtepunten van het wetenschappelijke onderzoek 
binnen FOM in 2013. Met ingang van de verantwoording 2013 wordt in het Jaarboek meer aandacht gegeven 
aan de financiële en de personele ontwikkelingen om zo een compleet beeld te geven van de ontwikkelingen 
binnen FOM.

- Sociaal Jaarverslag
 Hierin wordt inzicht gegeven in de samenstelling van het FOM personeelsbestand per 31 december 2013 en 

het in 2013 gevoerde personeels- en arbobeleid.
- Financieel Jaarverslag
 Hierin wordt inzicht geboden in de balans per 31 december 2013, de baten en lasten en de kasstroom in 

2013.

Met deze publicaties verantwoordt FOM zich naar de financiers en naar de samenleving. 
In de Statuten van FOM is vastgelegd dat het Uitvoerend Bestuur jaarlijks aan de Raad van Bestuur van FOM en 
aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieel verslag doet. 
Dit verslag is voorzien van een goedkeurende controleverklaring afgegeven door Blömer accountants en 
adviseurs te Nieuwegein. Deze verklaring is opgenomen in hoofdstuk V ‘Overige informatie’.

Namens het Uitvoerend Bestuur,

dr.ir. Wim van Saarloos
directeur FOM

Utrecht, 11 maart 2014

Voorwoord
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Baten
De baten van FOM zijn met 102 miljoen euro nog nooit zo hoog geweest als in 2013. Tegelijkertijd krimpt de 
bestedingsvrijheid van FOM omdat de ongeoormerkte baten van NWO dalen (van 62,8 miljoen euro in 2009 naar 
59,9 miljoen euro in 2013). Door deze trend, die al enkele jaren gaande is, is het aandeel van de ongeoormerkte 
baten gedaald van 68 procent in 2009 naar 59 procent in 2013. Vanwege verdere bezuinigingen door NWO op 
de ongeoormerkte baten van FOM zal dit aandeel naar verwachting de komende jaren verder dalen (zie de 
toekomstverwachtingen). Daarnaast heeft FOM sinds 2009 van NWO geen loon- en prijscompensatie 
ontvangen, waardoor de koopkracht met circa 9 procent is gedaald.

Het totale aandeel van NWO in de baten van FOM is in de periode 2009 tot en met 2013 gelijk gebleven op circa 
83 procent. Een stijging van de zogenaamde doel- en projectsubsidies van NWO compenseert de daling van de 
ongeoormerkte baten. Dit zijn bijvoorbeeld geoormerkte subsidies voor de nieuwbouw DIFFER, initiatieven in 
het kader van de topsectoren grootschalige faciliteiten en projecten bij de FOM-instituten (NWO-Groot en 
Vernieuwingsimpuls). In deze periode zijn door de toename van het aantal Industrial Partnership Programmes 
ook de baten van de bedrijven fors gegroeid, van 3,2 miljoen euro in 2009 naar 4,7 miljoen euro in 2013. 

Opvallend is ook de stijging van baten uit de Europese Unie, vooral in 2013. Het betreft hier met name een 
sterke toename van ERC-grants, die zijn toegekend aan individuele onderzoekers van de FOM-instituten. Deze 
middelen lopen via de FOM-begroting, maar het Uitvoerend Bestuur van FOM heeft hier uiteraard geen 
zeggenschap over.

Lasten
De lasten van FOM zijn gestegen van 80 miljoen euro in 2009 naar 104 miljoen euro in 2013. Deze stijging wordt 
veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van een toename van de personeelsbezetting 
(van gemiddeld 848 fte in 2009 naar gemiddeld 1.055 fte in 2013) en door een stijging van de materiële lasten. 

Samenvatting 
van de fi nanciële ontwikkelingen 
en perspectieven
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De personeelsbezetting heeft zich in 2013 gestabiliseerd na een aantal jaren van toename als gevolg van de 
opening van het Programmaloket in 2007 en de extra middelen voor FOM vanwege het Sectorplan natuur- en 
scheikunde. De materiële lasten zijn sneller gestegen dan de personele lasten. Sinds 2010 wordt er afgeschreven 
op de nieuwbouw AMOLF. Ook de kosten voor grote investeringen (KM3NeT, Advanced Virgo en HFML) zijn 
meer dan gemiddeld gestegen. De piek in de materiële lasten van 2010 komt door de voorziening voor de 
relocatie van DIFFER en extra afschrijvingen door de ingebruikname van de nieuwbouw AMOLF.

Resultaat

Het resultaat in 2012 en 2013 is negatief vanwege de afname van de bestemde reserves, oftewel het inlopen 
van de ‘bestedingsachterstand’ (het verschil tussen het moment van toekenning en het moment van besteding 
van budgetten). In de jaren daarvoor liep deze bestedingsachterstand op. In de periode 2009 tot en met 2013 is 
de bestedingsachterstand geslonken (het totaal van de mutatie bestemde reserves is negatief). Omdat FOM bij 
het toewijzen van budgetten voor nieuwe projecten zich sinds enige jaren baseert op het gemiddelde 
bestedingspatroon van de reeds lopende projecten, is  de verwachting dat deze gewenste ontwikkeling zich zal 
voortzetten. 
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De mutatie algemene reserve is in de periode 2009 tot en met 2013 positief vanwege een toename van de 
waarde van de gebouwen (voor nieuwbouw AMOLF in 2009 en voor nieuwbouw DIFFER vanaf 2011) en 
vanwege het toevoegen van de rentebaten en bijzondere baten aan de algemene reserve. Extra afschrijvingen 
door de ingebruikname van de nieuwbouw AMOLF en kosten voor de nieuwe voorziening voor de relocatie van 
DIFFER veroorzaken de negatieve mutatie in 2010.

De mutatie bestemde fondsen is het totaal van de jaarlijkse subsidie van NWO/OCW voor de nieuwbouw AMOLF, 
de nieuwbouw DIFFER en het Sectorplan natuur- en scheikunde minus de kosten in dat boekjaar.

Toekomstverwachtingen
De FOM-begroting staat onder druk. In de in 2013 door het Uitvoerend Bestuur vastgestelde begroting voor de 
jaren 2014 en verder staat vanaf 2016 nog een tekort van ruim drie miljoen euro. Begin 2014 is FOM 
geïnformeerd over nieuwe verlagingen van de basissubsidie van NWO, oplopend tot bijna één miljoen euro vanaf 
2017. Nieuwe bezuinigingen binnen FOM moeten deze tekorten opvangen. Besluitvorming daarover zal 
plaatsvinden in het kader van de discussies over het nieuwe strategisch plan van FOM/N in 2014.

Op 2 oktober 2013 is door publieke en private kennisinstellingen en de overheid het Kennis- en Innovatiecontract 
getekend voor de jaren 2014-2015. In totaal wordt een bedrag van vier miljard euro geïnvesteerd in de door de 
regering aangewezen topsectoren. NWO draagt hieraan in 2014 en 2015 totaal 485 miljoen euro bij. Het FOM-
aandeel in de NWO-propositie bedraagt 53 miljoen euro. In de jaren 2014 en 2015 ontvangt FOM van NWO 13 
miljoen euro extra voor initiatieven binnen de topsectoren, en van bedrijven 23 miljoen euro. 

Het topsectorenbeleid impliceert een verschuiving van de financiering van vrij wetenschappelijk onderzoek naar 
onderzoek op thema’s die voor de industrie van belang zijn. FOM zet erop in het topsectorenbeleid uit te voeren 
via de bestaande instrumenten; naast de missiebudgetten van de instituten zijn de strategieprogramma’s en de 
IPP’s daarvoor het meest geschikt.
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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. Conform de statuten stelt FOM zich ten doel de bevordering van en het bijdragen aan:
- het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek – inclusief het door mogelijke toepassingen geïnspireerde – 

in Nederland omtrent de materie, in het algemeen belang en dat van het hoger onderwijs;
- de overdracht van de in het kader van de werkzaamheden van de Stichting verworven kennis en kunde naar 

de maatschappij.

De Stichting FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op 
19 augustus 2003 is een convenant tussen NWO en FOM getekend waarin de organisatorische relatie tussen 
NWO en FOM is vastgelegd. Volgens het convenant geschiedt de financiering van FOM door NWO enerzijds 
vanuit het Algemeen Bestuur van NWO vanwege het onderzoek dat in de FOM-instituten wordt uitgevoerd en 
anderzijds vanuit het NWO-Gebiedsbestuur Natuurkunde vanwege het werk in universitaire groepen, instituten 
of andere door NWO toegelaten 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.

Sinds 1 januari 2012 heeft FOM de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Strategie
FOM vertaalt haar missie in strategische plannen. In 2010 hebben de Raad van Bestuur van de Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO (samen FOM/N) het 
vigerende ‘Strategisch Plan FOM/N 2010-2015’ vastgesteld. Het plan, met de titel ‘Topfysica midden in de 
wereld’, geeft de richting aan voor het natuurkundig onderzoek in Nederland. 

Het bevorderen van vernieuwend, fundamenteel natuurkundeonderzoek in Nederland is de belangrijkste drijf- 
veer voor FOM/N. In het strategisch plan worden vijf speerpunten onderscheiden: 
- het (blijven) bedrijven van topfysica;
- een sterkere inzet op fysica voor de samenleving en samenwerking met het bedrijfsleven en de technologie- 

sector;
- een focus op onderzoek naar (duurzame) energie;
- het vergroten van het aandeel vrouwen in de Nederlandse natuurkunde;
- het verschaffen van toegang tot en het verwerven van grote internationale onderzoeksfaciliteiten. 

In het strategisch plan is opgenomen dat het voormalige FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen wordt 
uitgebouwd tot een breed nationaal coördinerend instituut voor funderend energieonderzoek. De hoofdvestiging 
van dit nationale instituut, FOM-instituut DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy Research) genaamd, 
wordt gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast zijn er focusgroepen op 
andere locaties die wetenschappelijk zijn aangesloten bij DIFFER. 

FOM werkt momenteel aan een nieuw strategisch plan voor de periode 2014-2019. De planning is dat dit plan 
medio 2014 wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Bij het opstellen van het plan zal FOM zich laten 
inspireren door de ‘Vision paper 2025 ‘Chemistry and Physics: Fundamental for our Future’, opgesteld door een 
commissie onder leiding van prof.dr. Robbert Dijkgraaf.
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De overdracht van de verworven kennis en kunde naar de maatschappij heeft binnen FOM de afgelopen jaren 
steeds meer aandacht gekregen. Samenwerking met de industrie via de Industrial Partnership Programmes is 
daarvoor een zeer geschikt instrument, evenals de diverse valorisatie-activiteiten van FOM. Steeds vaker doen 
zich mogelijkheden voor om FOM-kennis te vermarkten middels een start-up bedrijf. Dit alles geeft FOM een 
goed uitgangspunt om in te spelen op het topsectorenbeleid van de regering.

Onderzoekprogrammering
Het onderzoek binnen FOM wordt gefinancierd door middel van door het Uitvoerend Bestuur goedgekeurde 
FOM-activiteiten, te weten de Missiebudgetten van de FOM-instituten, de FOM-programma’s, de Industrial 
Partnership Programmes, de FOM-Projectruimte en de andere activiteiten. Daarnaast kent FOM de algemene 
kosten van de organisatie. 

De FOM-instituten AMOLF, DIFFER en FOM-Nikhef hebben elk een missiebudget van waaruit de infrastructuur 
van het instituut wordt gefinancierd. De infrastructuur omvat (het grootste gedeelte van) de vaste 
wetenschappelijke, technische en ondersteunende staf, werkplaatsen, huisvesting en dergelijke.
Sinds 2012 is er sprake van een ‘missiegebonden envelop’ voor elk van de FOM-instituten. Deze is gelijk aan de 
som van het missiebudget en wat verkregen kan worden uit de middelen voor FOM-programma’s. Voorheen 
waren er geen beperkingen met betrekking tot het inverdienvolume van de FOM-instituten.

In 2013 is het Advanced Research Centre for Nanolithography (ARCNL) ontstaan, een samenwerkingsverband 
van FOM/NWO met ASML, UvA en VU met institutionele aspecten. Het ARCNL krijgt met ingang 2014 een 
missiebudget.

FOM-programma’s bestaan uit samenhangende activiteiten die gericht zijn op het realiseren van weten- 
schappelijke doelstellingen. Aan een FOM-programma wordt een totaalbudget per financier toegekend, de 
zogenaamde ‘financiële envelop’, die is verdeeld over kalenderjaren. Binnen de FOM-begroting worden de voor 
FOM-programma’s beschikbare middelen verdeeld over twee typen FOM-programma’s, te weten Vrije 
programma’s en Strategieprogramma’s. Na honorering worden deze twee typen FOM-programma’s gelijk 
behandeld. In de jaarrekening wordt daarom geen onderscheid gemaakt.

Industrial Partnership Programmes (IPP’s) zijn onderzoeksprogramma’s voor fysisch onderzoek op gebieden die 
voor de industrie relevant zijn, waarbij externe partners ten minste 50 procent van de kosten van het onderzoek 
voor hun rekening nemen. Voor een IPP wordt een overeenkomst met de betrokken bedrijven afgesloten. Veelal 
wordt er per programma een gezamenlijke stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor een goede 
uitvoering van het programma.

Via de FOM-Projectruimte kunnen onderzoekers in competitie financiering verwerven voor projecten met een 
fysische vraagstelling. Met dit instrument wordt de natuurkunde in zijn volle breedte op kwaliteit gestimuleerd. 
Om samenwerking met andere disciplines te stimuleren is het maximum voor projecten waarbij vanuit twee 
verschillende invalshoeken een probleem wordt aangepakt ruimer dan voor projecten van één groep.

Voorbeelden van andere activiteiten zijn het FOm/v-Stimuleringsprogramma, de contracten met derden, de 
begrotingspost Knelpunten & Experimenten en de activiteit Valorisatie.
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Het FOM-bureau wordt vanuit de Algemene Kosten van de Organisatie gefinancierd.

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

programma’s ultimo 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

- FOM programma’s 51 50  52  51 64 

- Industrial Partnership Programmes  14 13  14 12 19

Totaal programma’s 65  63 66 63 80

Het aantal FOM-programma’s is in 2013 flink gestegen onder andere door de instelling van vijf nieuwe 
programma’s in het kader van het programmaloket en vijf nieuwe strategieprogramma’s. De toename van het 
aantal IPP’s wordt mede gestimuleerd door het topsectorenbeleid van de overheid. Ook speelt de toenemende 
bekendheid van het instrument bij de industrie een belangrijke rol.

Focusgroepen 
Met een focusgroep wordt voor langere termijn (als regel tien jaar) ‘focus en massa’ gebouwd rond de unieke 
expertise van een internationaal toonaangevend wetenschapper (fysicus), die zelf als trekker en verantwoorde- 
lijke de focusgroep en het onderzoek leidt. De focusgroep is het krachtigste strategische middel waarover FOM 
beschikt om in universitaire gebouwen vernieuwend onderzoek te ontwikkelen, complementair aan andere 
programmamiddelen zoals het Zwaartekrachtprogramma van OCW. FOM zet dit instrument onder andere in om 
majeure vernieuwingen in het funderend energieonderzoek tot stand te brengen. Daarnaast kan FOM in 
instituten focusgroepen vestigen of het focusgroep instrument inzetten rond een faciliteit. 

De in 2013 actieve focusgroepen zijn:
-  Solid state quantum information processing (QIP), TUD;
-  Fundamental symmetries and interactions - Trapped Radioactive Isotopes as micro laboratories for 

fundamental physics (TRIµP), RUG;
-  Next generation organic photovoltaics (NGOPV), RUG;
-  Light management in new photovoltaic materials (LMPV), AMOLF;
-  High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high magnetic fields (HFML), RU;
-  Free electron lasers for infrared experiments (FELIX), RU.
De focusgroepen QIP en TRIµP zijn beëindigd per 1 januari 2014.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur bestaat uit drie FOM-instituten (AMOLF, DIFFER en FOM-Nikhef), met elk een eigen 
directeur, en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW), onder verantwoordelijkheid van het Hoofd 
BUW, met daarin de universitaire werkgroepen op twaalf locaties, elk onder verantwoordelijkheid van een 
werkgroepleider (meestal een hoogleraar in dienst van de betrokken universiteit). De dagelijkse leiding over 
FOM berust bij de directeur, die daarbij ondersteund wordt door het FOM-bureau.
De uiteindelijke leiding over de werkzaamheden berust bij het Uitvoerend Bestuur, bestaande uit vijf leden van 
de Raad van Bestuur. Het Uitvoerend Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Bestuur dat de 
hoofdlijnen van het beleid van FOM bepaalt. De bestuurssamenstelling is te vinden in paragraaf V.1.
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Centrale
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DIFFER FOM-Nikhef Beheerseenheid
Universitaire
Werkgroepen

In dit organogram is de situatie 

per 31-12-2013 weergegeven. 

FOM-instituten
De FOM-instituten zijn aanjager of coördinator binnen specifieke onderzoeksgebieden 
en werken daarin nauw samen met universiteiten en bedrijven:
-  AMOLF (Amsterdam) is aanjager van nieuwe ontwikkelingen binnen de nano-

fotonica (onder andere nanophotovoltaics) en biofysica.
-  DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) heeft als missie het 

funderend onderzoek naar duurzame energie. Naast het onderzoek op het gebied 
van kernfusie en plasma-wand interacties, gericht op de internationale experi-
mentele fusiereactor ITER, bouwt DIFFER een nieuwe onderzoeksgroep op het 
gebied van materialen, processen en apparatuur voor solar fuels. DIFFER werkt nauw samen met onder-
zoeksinstellingen en het bedrijfsleven en beoogt een nationale rol te vervullen in het funderend energie-
onderzoek.

-  FOM-Nikhef (Amsterdam) richt zich op de (astro)deeltjesfysica, onderzoekt de kleinste bouwstenen van 
materie en heeft nationaal een coördinerende rol. FOM-Nikhef is de thuisbasis voor het Nederlandse 
onderzoek bij het Europees centrum voor deeltjesonderzoek CERN (Genève).

ARCNL
In 2013 is door ASML, FOM, NWO, UvA en VU een Memorandum of Understanding getekend voor de oprichting 
van het samenwerkingsverband Advanced Research Centre for Nanolithography (ARCNL). De missie van het 
ARCNL is als volgt gedefinieerd: “The Advanced Research Centre for Nanolithography carries out fundamental 
and applied research that is key to unlocking innovation in the global semiconductor equipment industry, with a 
typical time horizon of 5-10 years before actual product release. The initial research program of ARCNL focuses 
on alternative breakthrough solutions for the generation of EUV light and other topics relevant for EUV litho-
graphy.” De samenwerkingsovereenkomst inzake ARCNL zal naar verwachting begin 2014 worden getekend.
Financiering en governance van het ARCNL wordt gedeeld door alle betrokken partijen. FOM fungeert als 
uitvoerder. Het ARCNL zal starten als afdeling van het FOM-instituut AMOLF en binnen AMOLF tot wasdom 
komen. Daarna volgt verzelfstandiging van het ARCNL binnen FOM. Vanaf 2014 wordt het ARCNL als aparte 
organisatie-eenheid in de begroting en in het financieel jaarverslag opgenomen.

Samenwerkingsverbanden
Om het onderzoek in deelgebieden van de natuurkunde te bevorderen participeert FOM in samenwerkings-
verbanden:
- het FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef (FOM-Nikhef) maakt deel uit van het Nationaal instituut 

voor subatomaire fysica (Nikhef), een samenwerkingsverband tussen FOM, de Universiteit van Amsterdam, 
de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen;

- FOM en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband 
HFML met de ambitie het hoge magneetveldenlaboratorium (HFML) volledig te benutten en internationaal 
een leidende positie te verwerven.
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I.2  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2013

Topsectoren
Topsectoren zijn sectoren die voor de Nederlandse economie van bijzonder belang zijn en waarvoor de regering 
een samenhangende agenda met de industrie en de kennisinstellingen wil ontwikkelen met als kernwoorden 
innovatie, creativiteit en ondernemerschap. 
De topsectoren waarvoor de fysica het meest kan betekenen zijn Energie en High Tech Systemen en Materialen. 
Ook zijn er enkele raakvlakken met Chemie, Life Sciences en Water. Het topsectorenbeleid impliceert een 
verschuiving van de financiering van vrij wetenschappelijk onderzoek naar onderzoek op thema’s die voor de 
industrie van belang zijn. FOM zet erop in het topsectorenbeleid uit te voeren via de bestaande instrumenten; 
naast de missies voor de instituten zijn de strategieprogramma’s en de IPP’s daarvoor het meest geschikt. 

In juni 2013 zijn door overheid, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van de topsectoren de ‘spelregels’ 
voor publiek-private samenwerking in het kader van de topsectoren overeengekomen. Tevens is vastgelegd dat 
NWO de beoogde bijdrage van M€ 275 per jaar levert via de drie lijnen publiek-private samenwerking (PPS), 
publiek-private programmering (PPP) en relevant vrij onderzoek.

Op 2 oktober 2013 is door publieke en private kennisinstellingen en de overheid het kennis- en innovatiecontract 
getekend voor de jaren 2014/15. In totaal wordt een bedrag van 4 miljard euro geïnvesteerd. NWO draagt 
hieraan in 2014 en 2015 totaal M€ 485 bij. Het FOM-aandeel in de NWO-propositie bedraagt M€ 53 en M€ 13 
extra van NWO. Daarnaast wordt er ook een aanzienlijke bijdrage van het bedrijfsleven (M€ 23) verwacht ten 
behoeve van de initiatieven binnen FOM. De verdeling van de FOM-bijdrage over de topsectoren is als volgt:

FOM-inbreng NWO propositie voor 2014-2015
FOM/N inzet 

(M€)

Extra inzet 
AB-NWO 

(M€)

(verwachte) 
private investering 

(M€)

Topsector

Energie 14,7 3,5 4,5

High Tech Systemen en Materialen 30,4 9,4 17,6

Life Sciences and Health 5,4 0 0

Chemie 0 0 0

Agri & Food 2,4 0 0,6

Totaal toekenning proposities 52,9 12,9 22,7

Start nieuwbouw DIFFER
Op 16 september 2013 is de bouw van het nieuwe laboratorium van het FOM-instituut voor funderend energie- 
onderzoek DIFFER in Eindhoven officieel van start gegaan. FOM wil het duurzaamste laboratoriumgebouw van 
Nederland bouwen en het ontwerp volgt de uitgangspunten van het BREEAM-duurzaamheidskenmerk 
‘excellent’. Volgens de planning zal de nieuwbouw op 1 februari 2015 worden opgeleverd. De totale projectkosten 
van de nieuwbouw DIFFER bedragen M€ 45. De totale aanneemsom van de bouw bedraagt M€ 26,8.

In 2013 is de subsidie van totaal M€ 5 van de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Eindhoven en het Samen- 
werkingsverband Regio Eindhoven voor de verhuizing van de experimenten van Nieuwegein naar Eindhoven 
toegekend. Ook is in 2013 een overeenkomst van geldlening tussen FOM en NWO afgesloten in het kader 
waarvan NWO maximaal M€ 38,7 leent aan FOM ten behoeve van de voorfinanciering van de kosten van het 
project nieuwbouw DIFFER. De lening zal renteloos in vier jaartranches beschikbaar worden gesteld. De eerste 
tranche van M€ 7,0 is reeds in 2013 ontvangen. Conform de in dit jaarverslag gehanteerde richtlijnen 
jaarverslaggeving onderwijsinstellingen (RJ 660) wordt deze renteloze lening opgesplitst in een rentedragende 
lening van M€ 4,9 (looptijd 27 jaar, rentepercentage 2,79%) en een rentesubsidie van M€ 2,1.
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Beëindiging KVI
Het door FOM gefinancierde programma TRIµP ten behoeve van de focusgroep is per 1 januari 2014 afgelopen. 
Als gevolg hiervan heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) besloten om het Kernfysisch Versneller Instituut 
(KVI) om te vormen tot een Centre for Advanced Radiation Technology. In deze nieuwe organisatie is echter geen 
plaats voor alle FOM-medewerkers die daar werkzaam waren op het project. Met de RUG is overeengekomen 
dat zij drie technici zullen overnemen. De drie wetenschappelijke onderzoekers blijven tot hun pensioen in FOM-
dienst. De gemiddelde duur tot uitdienstdatum bedraagt zes jaar. Voor de beëindigingskosten van KVI is een 
voorziening getroffen van k€ 1.379. De personeelskosten van de voormalige KVI-medewerkers zullen ten laste 
van deze voorziening worden gebracht, voorzover deze niet ten laste kunnen worden gebracht van goedgekeurde 
onderzoeksactiviteiten binnen FOM of ten laste van derden.

ANBI-gift
In 2013 heeft FOM de eerste ANBI-gift gekregen. Dit betreft de eerste tranche van k€ 50 van een periodieke 
schenking van totaal k€ 250. Met deze schenking beoogt de schenker een veelbelovende, hoog- 
begaafde jonge Nederlandse onderzoeker op het terrein van niet door commerciële belangen maar door 
nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek op topniveau in Nederland onderzoek te laten doen en zo 
het fundamenteel onderzoek op topniveau te bevorderen. De voorwaarden van de schenking zijn vastgelegd in 
een notariële akte. Inmiddels is het onderzoeksproject en de onderzoeker in overleg met de gever gekozen. Het 
betreft een onderzoek op het gebied van de fundamentele kosmologie. De ANBI-gift is opgenomen onder de 
overige baten.

FOM-programma’s
In het kader van het programmaloket kunnen één keer per jaar aanvragen voor FOM-programma’s worden 
ingediend. In 2013 zijn 12 aanvragen ingediend, waarvan er 5 zijn gehonoreerd (41%), met een totaal budget 
over de looptijd van M€ 10,2. Het betreft FOM-programma’s 149 tot en met 153. Daarnaast zijn 5 nieuwe 
strategieprogramma’s ingesteld, een programma bij FOM-Nikhef voor onderzoek bij CERN (programma 144), 
een programma bij DIFFER voor onderzoek met de faciliteit Magnum-PSI (programma 148) en drie programma’s 
in het kader van de samenwerking met NWO en Shell op het gebied van het energieonderzoek (programma’s 
145 tot en met 147).

De nieuwe FOM-programma’s hebben de volgende gegevens:

programma- 
nummer

programmaleider titel looptijd subgebieden budget 
(k€)

144 Prof.dr. F.L.  
Linde

LHC Physics: the Dutch participation 
(LHC-physics)

2013 - 2021 SAF 100% 16.864

145 Prof.dr.ir. B. Koren Computational sciences for energy 
research Knowledge Infrastructure 
(CSER-KIF)

2012 - 2021 FeF 50%,  
OF 35%  
COMOP 15%

6.700

146 p.m. Uncertainty reduction in smart 
energy systems (URSUS)

2012 - 2021 OF 100% 2.000

147 Prof.dr.ir. M.C.M. 
van de Sanden

Co2 neutral fuels (CO2NF) 2012 - 2021 COMOP 100% 7.000

148 Prof.dr.ir. M.C.M. 
van de Sanden

Magnum-PSI: a world-class user 
facility to tame the plasma wall 
interface (MPSI)

2014 - 2018 COMOP 20%, 
FeF 40%,  
FuF 40%

2.250

149 Prof.dr.ir. H. 
Hilgenkamp

2-dimensional electron systems in 
complex oxides (DESCO)

2014 - 2019 COMOP 50%, 
NANO 50%

2.894

150 Prof.dr. R. Loll Quantum gravity and the search for 
quantum spacetime (QGRAV)

2014 - 2019 SAF 80%,  
OF 20%

1.200

151 Prof.dr. P.-R. ten 
Wolde

Spatio-temporal patterns of 
membrane protein  
activity (PMP)

2014 - 2019 FL 100% 2.268

152 Prof.dr. D. 
Vanmaekelbergh

Designing dirac carriers in 
semiconductors honeycomb 
superlattices (DDC)

2014 - 2019 NANO 100% 2.282

153 Dr. R.J.C. Spreeuw Rydberg atoms on a lattice (RYD) 2014 - 2019 COMOP 100% 1.506
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Industrial Partnership Programmes
In 2013 is de aanvraag voor de derde tranche van het IPP ‘Topological quantum computation’ van prof.dr.ir. Leo 
Kouwenhoven (TUD) met partner Microsoft gehonoreerd. 

In 2013 zijn zeven nieuwe IPP’s ingesteld. Deze IPP’s hebben de volgende gegevens:

programma- 
nummer

programmaleider titel looptijd subgebieden budget 
(k€)

i30 Drs. H.G. van Vuren High Tech Systems and Materials 2013 - 2017 FeF 50%,  
NANO 35%, 
COMOP 15%

2.678

i31 Prof.dr.ir. M.C.M. 
van de Sanden

The science of atmospheric plasma 
processing of functional films 
(APFF)

2013 - 2018 FeF 50%,  
NANO 50%

1.720

i33 Prof.dr. J. Gómez 
Rivas

Nanophotonics for solid-state 
lighting (NSL)

2013 - 2017 NANO 100% 4.000

i34 Prof.dr. D. Lohse Fundamental fluid dynamics 
challenges of extreme ultraviolet 
lithography (FEUL)

2013 - 2018 FeF 100% 1.496

i35 Prof.dr.ir. J. Sietsma Physics of Failure (POF) 2014 - 2018 COMOP 50%, 
FeF 50%

2.690

i36 Prof.dr.ir. J.A.M. 
Kuipers

Heat, mass transport and phase 
transition in dense bubbly flows 
(DBF)

2014 - 2019 FeF 100% 1.560

i37 Prof.dr.ir. P. Kruit The foundations for faster electron 
microscopy (FFEM)

2014 - 2018 FeF 50%,  
NANO 50%

2.507

FOM-Projectruimte
FOM hanteerde voor de FOM-Projectruimte tot en met 2012 twee vaste deadlines voor indienen (rond 1 mei en 
rond 1 november). In 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de resterende aanvragen die in de tweede 
indienronde van 2012 waren ingediend. Van de 24 resterende aanvragen zijn er 14 gehonoreerd. In totaal zijn er 
van de 52 in deze ronde ingediende aanvragen 15 gehonoreerd (29%). 

Vanaf mei 2013 kunnen aanvragen voor de FOM-Projectruimte continu worden ingediend. In de enige 
beoordelingsronde van 2013 zijn 17 aanvragen behandeld, waarvan er 5 gehonoreerd zijn (29%).

Andere activiteiten 
A06 Contractresearch
AMOLF-groepsleiders dr. Erik Garnett, prof.dr. Gijsje Koenderink en dr. Jeroen van Zon hebben elk een Starting 
Grant van de European Research Council (ERC) van M€ 1,5 gekregen. AMOLF-groepsleider prof.dr. Kobus 
Kuipers heeft een ERC Advanced Grant ontvangen van M€ 2,5. Eind december ontving AMOLF-groepsleider 
prof.dr. Marileen Dogterom samen met prof.dr. Anna Akhmanova (UU) een ERC Synergy Grant van M€ 7,1. 
Omdat professor Dogterom per 1 januari 2014 is vertrokken naar de TUD zal slechts een klein deel van deze 
grant via FOM lopen.
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I.3  ONTWIKKELINGEN 2009-2013

Om de getallen van de diverse jaren vergelijkbaar te maken zijn de gegevens van de voorgaande jaren 
gecorrigeerd voor alle wijzigingen in de verslaggeving (presentatie en grondslagen) die in deze periode hebben 
plaatsgevonden. 

Baten 

Baten in k€ Realisatie Begroting
20132009 2010 2011 2012 2013

NWO basissubsidie  71.080  70.747  75.225  72.726  74.218  74.218 

Overheidsbijdragen en subsidies:
- Ministerie van EZ  1.632  1.137  4.080  2.234  2.609  3.396 
- Ministerie van OCW  1.564  2.185  1.649  657  371  842 
Subtotaal overheidsbijdragen en subsidies  3.196  3.322  5.729  2.891  2.980  4.238 

Werk in opdracht van derden:
- NWO subsidies derden contracten  6.243  4.605  5.282  5.667  7.926  10.448 
- Universiteiten  1.603  1.674  1.538  2.082  1.040  1.170 
- Europese Unie  4.044  3.532  3.037  3.582  3.928  5.632 
- Bedrijven  3.286  4.543  4.160  4.544  4.748  6.076 
Subtotaal werk in opdracht van derden:  15.176  14.354  14.017  15.875  17.642  23.326 

Overige baten  3.091  3.461  3.567  3.610  6.733  4.835 
Totaal baten  92.543  91.884  98.538  95.102  101.573  106.617 
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De stijging van de totale baten van FOM van k€ 92.543 in 2009 naar k€ 101.573 in 2013 (verschil k€ 9.030) is 
het gevolg van de stijging van de totale NWO basissubsidie (een stijging met k€ 3.138), het werk in opdracht van 
derden (een stijging met k€ 2.466) en de overige baten (k€ 3.642). De baten in 2013 voor de overheidsbijdragen 
en –subsidies en voor het werk in opdracht van derden zijn lager dan begroot omdat de uitvoering van deze 
derdenprojecten achter loopt ten opzichte van de toekenning.

De stijging van de totale NWO-basissubsidie (de som van de geoormerkte en de ongeoormerkte basissubsidie) 
wordt veroorzaakt door de in de basissubsidie ingebouwde doelsubsidies. Het ongeoormerkte deel van de 
basissubsidie is gedaald van k€ 62.819 in 2009 naar k€ 59.931 in 2013, een daling van k€ 3.129. Dat betekent 
dat het deel van de baten waar FOM vrijelijk over kan beschikken is gedaald van 68% in 2009 naar 56% in 
2013. De vrijheid van het FOM-bestuur om zelfstandig strategische keuzes te maken neemt door deze 
ontwikkeling gestaag af.

De overheidsbijdragen en subsidies zijn in de periode 2009 tot en met 2013 nagenoeg stabiel gebleven. Het 
karakter van deze bijdragen en subsidies is incidenteel. 

De stijging van de baten voor werk in opdracht van derden in de periode 2009 tot en met 2013 wordt 
veroorzaakt door een stijging van NWO subsidies derden contracten, in het bijzonder ten behoeve van NWO-
Groot projecten (grote investeringen) en projecten in het kader van de nationale roadmap grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten. 

De overige baten zijn vooral in 2013 fors gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de rentesubsidie van 
k€ 2.118 als gevolg van de eerste tranche van de renteloze lening van NWO ten behoeve van de nieuwbouw 
DIFFER verstrekt door NWO en een bate van k€ 1.188 van SURF/SARA ten behoeve van de activiteiten van 
FOM-Nikhef voor de nationale e-infrastructuur.

Lasten

Lasten in k€ Realisatie Begroting
20132009 2010 2011 2012 2013

Missiebudgetten  28.061  27.099  23.105  26.669  24.989  25.061 
FOM-programma’s  20.671  24.583  24.827  29.282  32.290  33.143 
Industrial Partnership Programmes  5.142  6.170  6.679  8.292  8.286  10.380 
FOM-Projectruimte  6.031  7.498  8.404  9.714  10.432  8.468 
Andere activiteiten  27.349  22.259  22.567  20.115  29.488  26.234 
Algemene kosten van de organisatie  3.964  4.225  4.729  5.289  4.764  4.576 
Totaal activiteiten  91.218  91.834  90.311  99.361  110.249  107.862 
Balansmutaties  (10.833)  7.247  497  (153)  (5.973)  (8.730)
Bestedingsmutaties  -  -  -  -  -  10.486 
Totaal lasten  80.385  99.081  90.808  99.208  104.276  109.618 
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De lasten van FOM zijn gestegen met k€ 23.891 (van k€ 80.385 in 2009 naar k€ 104.276 in 2013), een veel 
sterkere stijging dan de batenstijging van k€ 9.030. Dit komt door de opening van het programmaloket in 2007, 
dat de jaren daarvoor gesloten was. Het inschakeleffect komt naar voren in de forse stijging van de lasten van 
de FOM-programma’s. De strategieprogramma’s, geïnitieerd in het vigerende strategisch plan, dragen daar 
eveneens aan bij.

De lasten van de Missiebudgetten zijn met k€ 3.072 gedaald over de periode 2009 tot en met 2013. Dit is het 
gevolg van de verhuizing in 2013 van de vrije elektronen laserfaciliteiten FELIX en FELICE en de GUTHz-groep 
van FOM-instituut DIFFER naar Nijmegen en de bezuinigingen door de FOM-instituten. 

De lasten voor de FOM-programma’s zijn over de periode 2009 tot en met 2013 gestegen met k€ 11.619 door 
de opening van het programmaloket in 2007 en de ingestelde strategieprogramma’s.

De lasten voor de Industrial Partnership Programmes (IPP’s) namen toe in de periode 2009 tot en met 
2012 als gevolg van een stijging van het aantal lopende IPP’s. 

De lasten van de FOM-Projectruimte stijgen over de periode 2009-2013 met k€ 4.401 omdat er door de 
bijdrage van k€ 3.000 vanuit het Sectorplan natuur- en scheikunde vanaf 2009 meer projecten kunnen worden 
toegekend dan voorheen.

De lasten van de andere activiteiten zijn in 2009 en in 2013 hoger dan in de andere jaren door kosten voor de 
nieuwbouw AMOLF, respectievelijk de nieuwbouw DIFFER (M€ 7,0, respectievelijk M€ 7,8). 

De post balansmutaties is negatief in 2009 en 2013 als gevolg van activeringen voor de nieuwbouw AMOLF, 
respectievelijk nieuwbouw DIFFER. De balansmutaties in 2010 worden veroorzaakt door afschrijvingen als 
gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw AMOLF en door de nieuwe voorziening relocatie DIFFER.

De begrotingspost bestedingsmutaties van k€ 10.486 in 2013 betreft een schatting van het inlopen van de 
‘bestedingsachterstand’ (zie I.5 voor nadere toelichting). De verwachte inloop heeft slechts voor circa de helft 
plaatsgevonden.
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Financiële baten en lasten 

Netto exploitatiesaldo 

Netto exploitatiesaldo

Netto exploitatiesaldo in k€ Realisatie Begroting
20132009 2010 2011 2012 2013

Saldo baten  92.543  91.884  98.538  95.102  101.573  106.617 
Saldo lasten  80.385  99.081  90.808  99.208  104.276  109.618 
Saldo baten en lasten  12.158  (7.197)  7.730  (4.106)  (2.703)  (3.001)
Financiële baten en lasten  399  481  804  824  333  599 
Netto exploitatiesaldo  12.557  (6.716)  8.534  (3.282)  (2.370)  (2.402)

Bestemming netto exploitatiesaldo in k€:
Mutatie algemene reserve, onbestemd  2.475  (4.886)  1.618  1.671  (279)  308 
Mutatie algemene reserve, bestemd  10.816  (2.323)  457  (938)  3.728  7.776 
Mutatie bestemde reserves  5.766  1.476  2.851  (7.117)  (4.154)  (5.213)
Mutatie bestemde fondsen  (6.500)  (983)  3.608  3.102  (1.665)  (5.273)

De financiële baten en lasten variëren in samenhang met de mutaties in het saldo liquide middelen en de 
fluctuaties in het rendement.

Het netto exploitatie saldo fluctueert over de periode 2009 tot en met 2013 als gevolg van diverse oorzaken 
zoals toegelicht bij de posten binnen de resultaatbestemming.

In de mutatie algemene reserve, onbestemd is opgenomen het jaarlijks toevoegen van rentebaten en 
bijzondere baten aan de algemene reserve, onbestemd. In 2010 is de nieuwe voorziening relocatie DIFFER ad 
k€ 5.551 ten laste gebracht van de algemene reserve, onbestemd en in 2013 de nieuwe voorziening KVI ad 
k€ 1.379.

De mutatie algemene reserve, bestemd omvat de mutaties van de waardering van de materiële vaste 
activa en de mutaties van de additionele fondsen van de instituten. Deze mutatie is fors positief in 2009 en in 
2013 door de nieuwbouw AMOLF, respectievelijk de nieuwbouw DIFFER. In 2010 is de nieuwbouw AMOLF in 
gebruik genomen en is de mutatie algemene reserve, bestemd daardoor negatief vanwege eenmalige 
afschrijvingen.
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De mutatie van de bestemde reserves geeft aan of de bestedingsachterstand is gestegen (positieve 
mutatie), of is gedaald. Met de term ‘bestedingsachterstand’ wordt aangegeven dat toegewezen programma’s 
en projecten langzamer tot besteding komen dan oorspronkelijk in de aanvraag was begroot. De bestedings- 
achterstand nam toe in de periode 2009 tot en met 2011, omdat de programma’s die na de opening van het 
Programmaloket werden toegewezen langzamer tot besteding kwamen dan begroot. Inmiddels zijn veel van de 
projecten uit de eerste jaren in de eindfase, terwijl door bezuinigingen het begrotingsvolume van Vrije 
programma’s en de FOM-Projectruimte afneemt. Hierdoor neemt de bestedingsachterstand sinds 2012 af.

In de mutatie van de bestemde fondsen zijn de effecten van de nieuwbouw AMOLF en nieuwbouw DIFFER 
zichtbaar. De bouwkosten worden ten laste van deze fondsen gebracht en de jaarlijkse nieuwbouwsubsidies 
wordt aan de fondsen toegevoegd. In 2013 is een nieuw bestemd fonds ingesteld voor de rentesubsidie ad  
M€ 2,1 in het kader van de lening van NWO voor de nieuwbouw DIFFER.

Personeelsbezetting
De personeelsbezetting in aantallen fte’s 2009-2013 was als volgt:

categorie soort personeel aantal (fte) per
31-12-09 31-12-10 31-12-11 31-12-12 31-12-13

wetenschappelijk promovendi (oio’s) 351 427 477 511 510
onderzoekers tijdelijk 
(postdocs)

155 153 160 180 170

onderzoekers in vaste dienst 83 84 83 76 76
technisch technici in vaste dienst 162 164 163 159 142

technici in tijdelijke dienst 38 36 33 27 22
overig 
ondersteunend

overig ondersteunend 
personeel vast

102 107 105 99 106

overig ondersteunend 
personeel tijdelijk

13 18 20 24 20

Totaal personeelsbezetting 904 989 1.041 1.076 1.046

De personeelsbezetting, in het bijzonder van de personeelssoorten oio’s en postdocs, is tot en met 2012 toege- 
nomen door een toename van de FOM-programma’s, IPP’s en projecten in het kader van de FOM-Projectruimte. 
In 2013 is er een lichte afname, onder andere door een afname van het personeel binnen DIFFER (overgang van 
de GUTHz-groep van DIFFER naar de universiteit van Nijmegen) en bezuinigingen bij de FOM-instituten. 
Voor gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen op personeelsgebied wordt verwezen naar het Sociaal 
Jaarverslag 2013.

Ontwikkelingen in de organisatieonderdelen

Lasten per organisatieonderdeel in k€ Realisatie Begroting
20132009 2010 2011 2012 2013

AMOLF  15.420  21.295  17.311  17.235  18.230  19.896 
FOM-Nikhef  22.622  23.473  22.918  24.904  25.810  28.053 
DIFFER  15.924  15.998  15.144  13.905  14.534  13.879 
BUW  20.577  25.980  28.244  36.024  37.700  43.598 
FOM-bureau  4.259  4.544  4.938  5.459  4.972  5.098 
FOM-algemeen  1.583  7.791  2.253  1.681  3.030  (906)
Totaal lasten  80.385  99.081  90.808  99.208  104.276  109.618 

AMOLF
De lasten van AMOLF nemen over de periode 2009 tot en met 2013 toe als gevolg van een groter volume 
derdenprojecten. In 2010 waren de lasten hoog door de ingebruikname van de nieuwbouw AMOLF. De toename 
in 2013 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere investeringslasten vanwege het investerings- 
programma 2013-2015 van AMOLF.
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FOM-Nikhef
De lasten van FOM-Nikhef nemen over de periode 2009 tot en met 2013 toe als gevolg van een groter volume 
derdenprojecten en overige baten. De toename in 2013 komt vooral door hogere uitgaven voor Virgo en KM3Net. 
Deze uitgaven blijven echter nog achter op de begroting.

DIFFER
De reguliere lasten van DIFFER zijn gedaald in de periode 2009 tot en met 2013 door bezuinigingen en door de 
verhuizing van de GUTHz-groep van DIFFER naar Nijmegen. De toename van de lasten in 2013 wordt veroorzaakt 
door kosten voor de nieuwbouw DIFFER, die niet direct toerekenbaar zijn aan de nieuwbouw en daarom niet 
geactiveerd worden.

BUW
Binnen de BUW zijn de lasten in de periode 2009 tot en met 2013 fors gestegen als gevolg van een toename van 
het aantal FOM-programma’s, IPP’s en projecten in de FOM-projectruimte en de daarmee gepaard gaande 
kosten. Deze kostenstijging blijft echter achter op de begrote stijging.

FOM-bureau
De lasten van het FOM-bureau zijn gestegen in de periode 2009 tot en met 2012 als gevolg van een toename 
van het personeelsbestand. In 2013 zijn de lasten gedaald vanwege een hogere vergoeding van derden voor de 
inzet van het FOM-bureau en door lagere huisvestingskosten en advieskosten.

FOM-algemeen
De lasten van FOM-algemeen zijn hoog in 2010 en in 2013 door nieuwe voorzieningen (relocatie DIFFER, 
respectievelijk KVI).
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I.4  BEGROTING 2013 EN LATER

De FOM-begroting per 1 november 2013 is door het Uitvoerend Bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 15 
oktober 2013. De begroting bevat de baten, de lasten en het netto exploitatiesaldo. Tevens is de bestemming 
van het netto exploitatiesaldo aangegeven. De begroting omvat de jaren 2013 tot en met 2018 en is gebaseerd 
op de op dat moment bekende meerjarenperspectieven van NWO voor FOM. 

Begin 2014 is FOM door NWO geïnformeerd over nieuwe kortingen op de basissubsidie  

(zie paragraaf I.8). In de tabellen zijn deze nieuwe kortingen nog niet verwerkt.

Financieel perspectief
De verwachting is dat het budget van FOM in 2014 hoger zal zijn dan in 2013. Dit is de resultante van een daling 
van de basissubsidie van NWO en een stijging van de doelsubsidies van NWO, met name voor initiatieven op de 
topsectoren (die pas in de jaren daarna tot besteding zullen komen). Na 2014 zal het FOM-budget weer dalen 
als gevolg van een verdere daling van de basissubsidie en het aflopen van doel- en projectsubsidies en 
contracten.

In 2013 is FOM opnieuw belast met bezuinigingen (de ‘3e tranche’, na eerdere bezuinigingen in 2011 en 2012) 
op de basissubsidie vanuit NWO. De korting bestaat uit een Algemeen Bestuur- component voor de instituten en 
een GBN-component voor de programma’s en projectruimte. Het totaal van deze ‘3 e tranche’ bezuinigingen 
bedraagt structureel M€ 3,1 per jaar op het ‘stuurbare deel’ van de FOM-middelen van ongeveer M€ 59. 

Als compensatie voor de aangezegde bezuinigingen ontving FOM in 2013 ook additionele middelen in de vorm 
van incidentele bijdragen. Van het GBN ontving FOM ‘extra middelen voor de brede wetenschap’ van in totaal 
M€ 3,1 verdeeld over 2014 en 2015. Ook ontvangt FOM in de jaren 2013 t/m 2015 k€ 720 per jaar voor 
‘gebiedsspecifieke noden en ambities’.

De topsectoren en bijbehorende proposities bieden FOM en haar instituten kansen om incidentele middelen te 
verwerven. Vanuit de propositie 2014-2015 hebben de FOM-instituten elk een bedrag van k€ 967 toegezegd 
gekregen voor inzet op de topsectoren. Daarnaast heeft FOM M€ 10 verworven van NWO voor de overige 
initiatieven in de topsectoren in de periode 2014-2015.

Het financiële perspectief van FOM na 2015 vertoont grote onzekerheden. Enerzijds dient NWO nog een aantal 
bezuinigingen te verwerken, anderzijds zal het AB van NWO de extra investeringen die de regering aan NWO 
heeft toegezegd voor de jaren 2016 en verder waarschijnlijk pas voorjaar 2015 verdelen. Daarnaast zijn er 
wellicht aanpassingen in de manier waarop middelen voor de topsectoren ingezet gaan worden.

Het Uitvoerend Bestuur heeft derhalve besloten de ‘3e tranche’ bezuinigingen voor 2014 en 2015 te salderen 
met incidentele baten voor 2013 tot en met 2015. Door de saldering blijft de open competitie middels de vrije 
FOM-programma’s en de FOM-projectruimte in de periode tot en met 2015 op het in 2012 vastgestelde peil. De 
verdeling van de structurele ‘3e tranche’ bezuiniging ad M€ 3,1 per jaar op de NWO-basissubsidie voor de jaren 
2016 en verder wordt nog niet verdeeld over de onderzoeksactiviteiten van FOM, maar wordt als nog te verdelen 
aangehouden. 

Eind 2013 zal FOM een aanzet geven tot het opstellen van een nieuw Strategisch Plan FOM/N. Naast de 
onderzoeksstrategie zal hierin het beleid worden geschetst waarmee FOM kan inspelen op de sterk 
veranderende financiële omgeving. Tevens zal in het Strategisch Plan een beslissing moeten worden genomen 
over de nog te verdelen structurele bezuinigingen uit de ‘3e tranche’ voor 2016 en later.
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Baten
Bij het begroten van de baten wordt uitgegaan van de reeds verworven subsidies en contracten. In aanvulling 
daarop is een conservatieve inschatting gemaakt van de nog te verwerven baten voor nieuwe programma’s en 
projecten. Over het algemeen laten de baten hierdoor een dalend perspectief zien. 

Begrote baten in k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NWO basissubsidie  74.218  77.094  73.011  63.392  59.326  59.326 

Overheidsbijdragen en subsidies:
- Ministerie van EZ  3.396  2.306  2.358  1.388  1.452  - 
- Ministerie van OCW  842  -  -  -  -  - 
Subtotaal overheidsbijdragen en subsidies  4.238  2.306  2.358  1.388  1.452  - 

Werk in opdracht van derden:
- NWO subsidies derden contracten  10.448  9.299  3.341  1.637  358  80 
- Universiteiten  1.170  1.231  1.870  1.839  701  - 
- Europese Unie  5.632  4.946  5.228  3.080  3.358  2.478 
- Bedrijven  6.076  4.607  6.139  6.219  6.531  17 
Subtotaal werk in opdracht van derden:  23.326  20.083  16.578  12.775  10.948  2.575 

Overige baten  4.835  3.897  3.697  3.347  3.347  - 
Nog te verwerven  -  9.754  10.712  14.301  18.709  18.978 
Totaal baten  106.617  113.134  106.356  95.203  93.782  80.879 

De totale basissubsidie van NWO stijgt in 2014 met k€ 2.876, maar neemt in volgende jaren sterk af. Voor 
2014 en 2015 zijn er incidentele toekenningen geweest in het kader van topsectoren (k€ 12.900), naast een 
aantal kortingen. De incidentele subsidies binnen de basissubsidie lopen op termijn af. Daarnaast lopen de 
structurele kortingen van het AB en het GBN t.o.v. 2013 op van k€ 499 in 2014 tot k€ 3.259 vanaf 2017. In de 
basissubsidie incidenteel van het GBN zijn de baten voor de uitvoering van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde 
(M€ 3 per jaar) opgenomen. Deze zijn thans tot en met 2016 toegekend en in de begroting opgenomen, maar de 
verwachting is dat deze structureel door OCW via NWO aan FOM zullen worden toegekend. 

De baten van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) betreffen onder andere de bijdrage voor projecten 
zoals NanoNext bij AMOLF en DIFFER, alsmede de subsidie in het kader van de Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO) en sinds 2013 ook de TKI-toeslag. Vanaf 2011 ontvangt FOM ook een bijdrage voor 
FOM-programma 115 Towards Biosolar Cells (totaal k€ 3.500 voor 5 jaar), gefinancierd vanuit het Fonds 
Economische Structuurversterking (FES). De daling in 2014 ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het aflopen van het EXEPT-project bij DIFFER.

De baten van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betreft de bijdrage voor ITER-NL2 bij 
DIFFER, gefinancierd vanuit de FES-middelen. Dit is eind 2013 afgelopen.

De baten van het werk in opdracht van derden loopt terug vanwege het aflopen van projectsubsidies, 
samenwerkingsovereenkomsten en contractresearch.

De post NWO-subsidies derden contracten betreft specifieke projectsubsidies, bijvoorbeeld in het kader 
van NWO-Groot, de Vernieuwingsimpuls (Veni’s, Vidi’s, Vici’s) en dergelijke die binnen de FOM-instituten worden 
uitgevoerd en in het kader van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten (instituten en BUW).

De post baten van de Europese Unie betreft voor een belangrijk deel projecten in diverse Kaderprogramma’s 
van de Europese Unie, projecten gefinancierd door de European Research Council (ERC) bij de FOM-instituten 
en daarnaast de financiële bijdrage aan het fusieonderzoek bij DIFFER in het kader van Euratom. 

De post baten van bedrijven betreft deels de bijdragen die bestemd zijn voor de IPP’s. Daarnaast zijn er 
projecten met een bijdrage van bedrijven die als contractresearch op de FOM-instituten worden uitgevoerd.
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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 het totaal van de verwachte baten van derden uit nieuwe project-
subsidies en nieuwe contracten, zoals geraamd door het management van de organisatie-eenheden. Deze 
baten nemen in de jaren toe omdat een deel van de aflopende subsidies en contracten naar verwachting door 
nieuwe worden vervangen. Tevens zijn nog te verwerven baten van bedrijven opgenomen in het kader van 
nieuwe IPP’s en de daarbij behorende TKI-toeslag. 

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 k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Missiebudgetten  25.061  26.546  26.020  24.662  24.192  24.192 
FOM-programma’s  33.143  30.835  23.633  20.413  18.807  18.051 
Industrial Partnership Programmes  10.380  18.481  20.570  19.653  20.184  12.576 
FOM-Projectruimte  8.468  11.247  10.942  10.377  10.377  10.377 
Andere activiteiten  26.234  22.726  23.465  21.523  20.231  15.062 
Algemene kosten van de organisatie  4.576  4.577  4.426  4.427  4.427  4.427 
Nog te verdelen korting  -  -  -  (3.109)  (3.109)  (3.109)
Totaal activiteiten  107.862  114.412  109.056  97.946  95.109  81.576 

Balansmutaties  (8.730)  (18.598)  (8.913)  (1.062)  1.721  (525)
Bestedingsmutaties  10.486  23.278  6.419  2.509  62  3.044 
Totaal lasten  109.618  119.092  106.562  99.393  96.892  84.095 

De omvang van de missiebudgetten is in 2014 en 2015 iets hoger dan in 2013. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een incidentele missieversterkende toekenningen van het AB aan de FOM-instituten voor inzet 
op de topsectoren.

De omvang van de FOM-programma’s neemt af als gevolg van de bezuinigingen op de basissubsidie.

De omvang van de Industrial Partnership Programmes neemt de komende jaren toe als gevolg van nieuwe 
bedrijfsbijdragen voor IPP’s, met name van Shell voor het IPP Computational sciences for energy research.
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De FOM-Projectruimte bevat de bijdrage uit het Sectorplan natuur- en scheikunde (k€ 3.000 per jaar). Deze 
middelen zijn tot en met 2016 opgenomen. In 2013 is eenmalig k€ 3.800 overgeheveld uit het tot en met 2012 
niet benutte budget naar de Industrial Partnership Programmes.

De daling van de omvang van de andere activiteiten komt door het aflopen van de bestaande contracten en 
subsidies.

De post balansmutaties bestaat uit de activeringen (o.a. nieuwbouw DIFFER) en afschrijvingslasten en de 
mutaties in de voorzieningen voor de relocatie DIFFER, jubileumuitkeringen, pensioenen, seniorenregeling 
onderzoekinstellingen (SROI) en werkloosheidsuitkering (WW). 

De post bestedingsmutaties geeft de begrote afwijkingen weer van de verwachte bestedingen ten opzichte 
van de toegekende budgetten. De komende jaren komen naar verwachting de restantbudgetten van de 
toegewezen programma’s en projecten tot besteding. Hierdoor zijn de bestedingsmutaties positief. Tevens zijn 
in deze post de verwachte bestedingen voor de nieuwbouw DIFFER opgenomen.

De structurele bezuinigingen moeten vanaf 2016 nog binnen FOM worden verdeeld. Besluitvorming hierover 
vindt plaats bij het opstellen van het nieuw Strategisch Plan FOM/N.

Netto exploitatiesaldo
Het netto exploitatiesaldo is de som van het saldo baten en lasten en het saldo financiële baten en lasten. De 
financiële baten betreffen de begrote rentebaten. De financiële lasten betreffen de bankkosten.

Begroot netto exploitatiesaldo in k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo baten  106.617  113.134  106.356  95.203  93.782  80.879 
Saldo lasten  109.618  119.092  106.562  99.393  96.892  84.095 

Saldo baten en lasten  (3.001)  (5.958)  (206)  (4.190)  (3.110)  (3.216)
Financiële baten en lasten  599  528  479  497  495  442 
Netto exploitatiesaldo  (2.402)  (5.430)  273  (3.693)  (2.615)  (2.774)

Bestemming netto exploitatiesaldo in k€:
Mutatie algemene reserve, onbestemd  308  (347)  (622)  (744)  14  270 
Mutatie algemene reserve, bestemd  7.776  18.195  7.314  (440)  (2.567)  - 
Mutatie bestemde reserves  (5.213)  (1.300)  (359)  (2.400)  (2.502)  (5.486)
Mutatie bestemde fondsen  (5.273)  (21.978)  (6.060)  (109)  2.440  2.442 
Totaal bestemming netto exploitatiesaldo  (2.402)  (5.430)  273  (3.693)  (2.615)  (2.774)
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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 van algemene reserve, bestemd betreft met name de afschrijvingen van de nieuwbouw AMOLF. 
Deze post is in 2013 en 2104 positief vanwege activeringen van de kosten nieuwbouw DIFFER.

De mutatie bestemde reserves betreft met name de inzet van de restant budgetten op toegewezen projecten 
en het centrale nader te verdelen. Deze post is de komende jaren negatief vanwege het inlopen van de 
bestedingsachterstand. 

De mutatie bestemde fondsen is negatief tot en met 2016 vanwege de kosten van de nieuwbouw DIFFER die 
hoger zijn dan in die jaren te ontvangen nieuwbouwsubsidies.
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I.5  LIQUIDITEITSPOSITIE EN FINANCIËLE INDICATOREN

Liquide middelen
De liquide middelen van FOM per 31-12-2013 bedragen totaal k€ 50.196.

Liquide middelen in k€ 31-12-08 31-12-09 31-12-10 31-12-11 31-12-12 31-12-13
Rekening-courant  1.333  5.068  5.365  2.948  7.477  12.098 
Kruisposten  900  122  3  23  7  6 
Overige banken en kassen  6  91  98  91  95  92 
Deposito’s met looptijd < 1 jaar  47.500  35.500  31.500  46.500  40.500  38.000 
Deposito’s met looptijd > 1 jaar  -  -  -  -  -  - 
Totaal liquide middelen  49.739  40.781  36.966  49.562  48.079  50.196 

De liquide middelen zijn in 2013 met k€ 2.117 toegenomen ten opzichte van eind 2012. Dit komt door een 
toename van de vooruitvangen middelen voor onderhanden projecten. Het betreft onder meer betalingen van 
NWO voor grote investeringsprojecten en betalingen van de European Research Council voor de toegekende 
grants. De stijging in de periode 2009-2011 is het gevolg van de toename van de bestedingsachterstand.

Financiële indicatoren

Financiële indicatoren 31-12-08 31-12-09 31-12-10 31-12-11 31-12-12 31-12-13
Resterende verplichtingen in k€  33.551  39.849  40.522  45.501  38.384  34.230 
Bestedingsachterstand in maanden  4,5  5,2  5,3  6,0  4,6  3,7 
Current ratio  3,3  2,1  2,2  3,7  3,9  4,0 
Solvabiliteit  62%  73%  65%  67%  65%  56% 

Bestedingsachterstand
Met de term ‘bestedingsachterstand’ wordt aangegeven dat toegewezen programma’s en projecten langzamer 
tot besteding komen dan oorspronkelijk in de aanvraag was begroot. Verschillende aspecten spelen daarbij een 
rol, zoals de druk op aanvragers om een optimistisch beeld te schetsen, de wens van een groepsleider een 
positie te reserveren voor een excellente afstudeerstudent, of de tijd die werving van postdocs en promovendi 
uit het buitenland kost. Mede hierom begroot FOM de uitgaven van toekomstige toekenningen op basis van het 
feitelijke gemeten gemiddelde bestedingspatroon van nieuwe projecten en programma’s. Overigens leidt elk 
project dat later is gestart dan begroot aan het eind uiteraard weer tot een even grote afname van de 
bestedingsachterstand, omdat er dan lasten worden gemaakt op een moment dat die niet meer begroot staan 
– uiteindelijk komen baten en lasten voor elk project in balans en is de ‘bestedingsachterstand’ van elk 
afgesloten project nul.

De bestedingsachterstand nam toe in de periode 2009 tot en met 2011, omdat de programma’s die na de 
opening van het programmaloket in 2007 werden toegewezen inderdaad langzamer tot besteding kwamen dan 
begroot. Inmiddels komen veel van de projecten uit de eerste jaren in de eindfase, terwijl als gevolg van 
bezuinigingen het begrotingsvolume van Vrije programma’s en de FOM-Projectruimte afneemt. Hierdoor neemt 
de bestedingsachterstand sinds 2012 af. 
Nu door de bezuinigingen minder nieuwe projecten starten en FOM nieuwe projecten begroot aan de hand van 
het feitelijke bestedingspatroon, is de verwachting is dat de bestedingsachterstand de komende jaren verder 
gestaag blijft dalen.
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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 de belang- 
rijkste debiteur NWO hanteert FOM een ondergrens van de current ratio van 1,3. De current ratio is ten opzichte 
van eind 2012 toegenomen en bedraagt 4,0. Dit is nog ruim boven deze ondergrens.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. In het 
algemeen wordt als ondergrens van de solvabiliteit 50 procent gehanteerd zodat er voldoende eigen vermogen 
is om in geval van faillissement alle verschaffers van vreemd vermogen hun geld terug te halen. De solvabiliteit 
bedraagt 56% en is nog voldoende. Het eigen vermogen is afgenomen (met k€ 2.370) terwijl het vreemd 
vermogen is toegenomen met k€ 15.035, (langlopende lening k€ 4.726, en toename van de vooruitontvangen 
onderhanden projecten k€ 9.160). 
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I.6  INTERNE BEHEERSING EN TOEZICHT

Financieel beleid
Het belangrijkste financiële sturingsinstrument van FOM is de begroting, die in meerjarig perspectief wordt 
vastgesteld. FOM-programma’s, IPP’s en projecten binnen goedgekeurde programma’s, in de FOM-Project- 
ruimte en binnen de andere activiteiten worden alleen toegekend indien er voldoende financiële ruimte in de 
begroting is. De verdeling van de middelen over de onderzoeksactiviteiten is conform het strategisch plan en de 
aanvullende besluitvorming door de Raad van Bestuur.
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, 
doelmatigheid 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 en het tweede niveau 
bestaat uit de organisatieonderdelen van FOM. 
De organisatieonderdelen zijn FOM-instituut AMOLF, FOM-Nikhef, FOM-instituut DIFFER, BUW en het FOM-
bureau. 
FOM kent de deeladministraties AMOLF, FOM-Nikhef, DIFFER, BUW en FOM-algemeen (inclusief FOM-bureau). 
Met ingang van 2014 is er ook een deeladministratie voor het ARCNL.

Voor de regulering van deze bedrijfsvoering maakt FOM gebruik van een aantal instrumenten:
1  De Administratieve Organisatie (AO) is vastgelegd in het ‘Handboek grondslagen voor en hoofdlijnen 

van de administratieve organisatie en interne controle voor de FOMorganisatie’. Daar waar om valide 
redenen in een organisatieonderdeel afgeweken moet worden van deze regels is een en ander aanvullend 
vastgelegd in specifieke lokale AObeschrijvingen die door de directeur FOM zijn vastgesteld.

2 De Interne Controle (IC) is uitbesteed en vindt plaats via een jaarlijks werkschema. Dit wordt vastgesteld 
door de directeur FOM op advies van de interne controle en in overleg met het hoofd Financiële Zaken. De 
interne controle rapporteert rechtstreeks aan de directeur. De externe accountant van FOM neemt ook 
kennis van de ICrapporten.

3 Op de FOM-website wordt in het onderdeel ‘Projecten & Werkgroepen’ aan de werkgroepleiders bij 
universiteiten inzicht gegeven in de procedure van de toewijzing van budgetten, de spelregels bij besteding 
daarvan (bijvoorbeeld ten aanzien van Europese aanbesteding), de gang van zaken bij bestellingen en de 
informatievoorziening op financieel terrein. In het onderdeel ‘Onderzoek’ staat vermeld hoe subsidie 
aangevraagd moet worden.

4 In de financiële verantwoording en de halfjaarrapportage wordt per organisatieonderdeel aan de 
directeur FOM gerapporteerd over de voortgang van de financiële zaken in het betreffende organisatie- 
onderdeel. Daarbij gaat het met name over realisatie van de toegekende budgetten, personele bezetting en 
de beheersing van bedrijfsmatige risico’s.

5 In de novemberbegroting wordt de financiële situatie per organisatieonderdeel in meerjarig perspectief 
vermeld. De begroting is voorzien van een toelichting waarin met name aandacht wordt geschonken aan de 
financiële mogelijkheden en risico’s (voor de toekomst).

30
FOM Financieel Jaarverslag 2013



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

7 De door het Uitvoerend Bestuur van FOM vastgestelde regels voor het beleggen en belenen van FOM-
middelen zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Uitgangspunt van de treasuryfunctie is dat de FOM-
middelen risicomijdend worden belegd en beleend. FOM kiest er voor geen onderscheid te maken tussen de 
publieke middelen, afkomstig van NWO, ministeries of de overige middelen van FOM.

Baten en financiering
De baten van de FOM bestaan uit subsidies, bijdragen en vergoedingen. Het merendeel daarvan komt van NWO. 
Andere belangrijke financieringsbronnen zijn subsidie- en bijdrageregelingen vanuit de nationale overheid en de 
Europese Unie, specifieke 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 
incidentele bijdragen voor specifieke doelen.

Verslaggeving
FOM richt zich op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen (RJ 660), opgesteld door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarmee tevens wordt voldaan aan het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. 
De grondslagen van de financiële verslaggeving staan in hoofdstuk 2.

Consolidatie binnen NWO
FOM valt binnen de consolidatiekring van NWO. Dat betekent dat NWO een geconsolideerde jaarrekening opstelt 
waarin de activa, passiva, baten, lasten en het resultaat van FOM worden samengevoegd met die van de andere 
groepsonderdelen. Voor de consolidatie heeft NWO een Handboek Financiële Verslaggeving RJ 660 opgesteld. 
In het kader daarvan levert FOM naast de jaarrekening ook consolidatiestaten aan NWO op basis van door NWO 
vastgestelde grondslagen. De grondslagen van NWO wijken op een beperkt aantal punten af van de grondslagen 
die FOM in de jaarrekening hanteert. 
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I.7  INVESTERINGSPLANNEN

De hierna genoemde investeringen worden vermeld omdat deze een effect zullen hebben op het toekomstige 
balanstotaal en daarbinnen op de post materiële vaste activa, algemene reserve en bestemde fondsen. Daar- 
naast is er voor bijvoorbeeld nieuwbouw een apart financieringsplan nodig (dat effect heeft effect liquide 
middelen, langlopende leningen). Voor investeringen is FOM afhankelijk van doelsubsidies van NWO en andere 
financiers.

Grote investeringen in onderzoeksapparatuur
Voor grote investeringen in onderzoeksapparatuur is FOM afhankelijk van subsidies van NWO, in het bijzonder in 
het kader van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten en van het NWO-programma 
‘Investeringen NWO-Groot’. FOM is betrokken bij een aantal aanvragen dat 2013 is ingediend in de nationale 
roadmap. Besluitvorming over deze aanvragen zal medio 2014 plaatsvinden. Wanneer er weer aanvragen 
kunnen worden ingediend voor het NWO-programma ‘Investeringen NWO-groot’ is nog onduidelijk.

Nieuwbouw DIFFER
Voor DIFFER wordt een nieuw gebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven gerealiseerd. De 
totale projectkosten van de nieuwbouw bedragen M€ 45. Het Ministerie van OCW en NWO stellen elk M€ 15 
beschikbaar voor de nieuwbouw, de resterende M€ 15 betreft de eigen bijdrage van FOM. NWO zal FOM een 
renteloze lening van M€ 38,7 verschaffen voor de voorfinanciering van de kosten van de nieuwbouw. 

Verkoop Landgoed Rijnhuizen
In 2011 heeft het Uitvoerend Bestuur het besluit genomen tot verkoop van het Landgoed Rijnhuizen. In 2012 is 
het landgoed in de verkoop gegaan. Een potentiële koper werkt thans een plan voor de ontwikkeling van het 
landgoed uit. De opbrengst van de verkoop zal, zodra de verkoop heeft plaatsgevonden, worden ingezet als 
onderdeel van de financiering van de relocatie van DIFFER naar Eindhoven en de nieuwbouw DIFFER. 

Sloop versnellergebouwen FOM-Nikhef en teruggave erfpacht
In 2014 zal FOM afstand doen van het deel van de kavel op het WCW-terrein in Amsterdam waarop oude 
versnellergebouwen staan. Het betreft de gebouwen met adressen Science Park 106, 116 en 120. Deze FOM-
gebouwen worden op dit moment niet of slechts zeer beperkt gebruikt ten behoeve van FOM en zijn deels 
verhuurd. Grondeigenaar NWO zal het terrein in erfpacht uitgeven aan een andere partij. Voor de teruggave zal 
een deel van de gebouwen door FOM worden gesloopt. NWO zal de kosten van de sloop vergoeden aan FOM.
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I.8  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM,  
RISICO’S EN VERWACHTINGEN

Stand van zaken ten aanzien van de in het financieel  
jaarverslag 2012 geïdentificeerde risico’s en verwachtingen
- Sinds 2010 heeft FOM geen loon- en prijscompensatie van NWO ontvangen en wellicht ook de komende 

jaren niet. Dat betekent dat kostenstijgingen ten laste van de huidige budgetten moeten worden opgevangen.
- Het nieuwe experiment Magnum-PSI van DIFFER wordt ontwikkeld in het kader van een NWO-Groot project. 

De levering van de supergeleidende magneet voor dit project is in 2013 opnieuw vertraagd. Er zijn afspraken 
met de leverancier gemaakt over levering in 2014. Ondertussen gebruikt DIFFER voor het project een 
bestaande magneet met conventionele spoelen succesvol gebruikt.

- Voor de in 2010 door FOM ingediende schadeclaim bij de bouwbegeleiding van de nieuwbouw AMOLF heeft 
FOM een vergoeding ontvangen.

- FOM heeft in 2013 k€ 940 aan toekenningen ontvangen in het kader van de toeslag Topconsortia voor 
Kennis en Innovatie (TKI-toeslag). De voor 2014 ingediende aanvraag bedraagt k€ 1.325 en de verwachting 
is dat het bedrag de komende jaren verder zal stijgen.

- Het Future and Emerging Technologies Flagship ‘Graphene’ is op 1 oktober van start gegaan met de eerste 
ramp-up fase van 30 maanden, waaraan op dit moment 75 partners uit 17 landen deelnemen. Er is vanuit 
de EU een toekenning gedaan van M€ 54 voor de ramp-up fase. Deze middelen lopen niet via FOM.

- In 2013 is een overeenkomst met de RUG getekend over het FOM-personeel werkzaam bij het KVI. Daarin is 
afgesproken dat met ingang van 1 januari 2014 drie van de zes medewerkers in vaste dienst op FOM-
programma 114, TRIµP overgaan in dienst van de RUG. De drie andere medewerkers in vaste dienst blijven 
tot hun pensioen werkzaam bij FOM. Voor de beëindigingskosten KVI is een voorziening gevormd.

Gebeurtenissen na balansdatum met betrekking tot 2013
Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de cijfers over 2013.

Financiële risico’s
In deze risicoparagraaf worden zaken benoemd die voor het functioneren van FOM risico’s kunnen opleveren. 
De signalering van deze zaken is zeer vroegtijdig en de risico’s zijn moeilijk te kwantificeren. Daarom zijn deze 
risico’s nog niet meegenomen in de begroting, tenzij anders vermeld. 

Grote projecten en contracten
Ten aanzien van de grote projecten en contracten zijn nu geen bijzonderheden te melden.

Financiële verwachtingen voor 2014 en verder
De baten van de onderzoekinstelling FOM worden in belangrijke mate bepaald door de jaarlijkse subsidiëring 
vanuit NWO. De ongeoormerkte Rijksbijdrage van OCW aan NWO daalt de komende jaren. Als gevolg daarvan is 
de basissubsidie van NWO aan FOM, zoals opgenomen in de begroting, in de afgelopen jaren verlaagd met een 
bedrag oplopend tot M€ 5,2 vanaf 2017. Bij het opstellen van de novemberbegroting was het onduidelijk of NWO 
de daling van de ongeoormerkte middelen volledig had verdeeld in de organisatie, of dat er nog meer 
bezuinigingen zouden volgen.

Begin 2014 is FOM geïnformeerd over nieuwe bezuinigingen. De nieuwe bezuiniging vanuit het AB-NWO is een 
structurele bezuiniging die oploopt tot k€ 813 vanaf 2017. De nieuwe bezuiniging vanuit het gebied Natuurkunde 
is incidenteel en betreft k€ 837 in 2014 en k€ 775 in 2015.

De afgelopen jaren zijn de doelsubsidies van NWO, bijvoorbeeld ten behoeve van de topsectoren en de open 
competitie, toegenomen. Daardoor heeft een verschuiving plaatsgevonden binnen de NWO-subsidies voor FOM 
van ongeoormerkte naar doelsubsidies. Het is waarschijnlijk dat deze verschuiving zich de komende jaren zal 
voortzetten waardoor de speelruimte van FOM verder verkleind wordt.
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II
II - Grondslagen  

van de financiële  
verslaggeving
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II.1  GRONDSLAGEN ALGEMEEN

De grondslagen van de financiële verantwoording FOM zijn gebaseerd op de door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving opgestelde richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen RJ 660. Voor 
zover bij de afzonderlijke posten in het financieel jaarverslag niets is vermeld, zijn de activa en passiva tegen 
nominale waarde gewaardeerd op basis van historische kosten; activa waar nodig onder aftrek van 
voorzieningen. In dit financieel jaarverslag zijn de activiteiten van FOM opgenomen en de deelneming van FOM 
in de internationale magneetfaciliteit in Nijmegen. Alle bedragen zijn aangegeven in duizenden euro’s, k€, tenzij 
anders is vermeld.
Negatieve waarden in de tabellen staan tussen haken ( ) weergegeven.

Consolidatie
FOM valt binnen de consolidatiekring NWO. Dat betekent dat NWO een geconsolideerde jaarrekening opstelt 
waarin de activa, passiva, baten, lasten en het resultaat van FOM worden samengevoegd met die van de andere 
groepsonderdelen. Daarom levert FOM naast de jaarrekening ook consolidatiestaten aan NWO op basis van 
door NWO vastgestelde grondslagen.

Grondslagtoevoegingen
In 2013 hebben twee grondslagtoevoegingen plaatsgevonden: namelijk de waardering van langlopende 
renteloze schulden en de voorziening voor beëindiging KVI.

Vreemde valuta
De gehanteerde koersen van vreemde valuta, zoals begrepen in het saldo vorderingen en schulden, zijn de 
koersen op het moment van het boeken van de betreffende facturen, die niet in belangrijke mate afwijken van 
de per balansdatum geldende koersen.

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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II.2  WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit alle aanschaffingen van duurzame infrastructurele gebruiksgoederen. De 
materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder aftrek van afschrijvingen. De lineaire 
afschrijving wordt gebaseerd op de economische levensduur. 
Bij de bepaling van de afschrijving wordt de volgende levensduur gehanteerd:

Gebouwen en terreinen
De gebouwen worden met 3 procent per jaar afgeschreven tot maximaal de helft van de taxatiewaarde. 
Vervangend onderhoud voor deze gebouwen wordt geactiveerd en afgeschreven op basis van de verwachte 
levensduur (meestal 10 jaar). Deze methodiek is grotendeels overeenkomstig de componentenmethode. 
Voor nieuwe gebouwen is de gehanteerde afschrijvingsmethodiek verder verfijnd met toepassing van de 
componentenmethode. De gehanteerde componenten en afschrijvingstermijnen zijn bepaald aan de hand van 
het geraamde vervangend onderhoud.

Voor de nieuwbouw AMOLF zijn de volgende componenten en afschrijvingstermijnen bepaald:
- Casco gebouw 33 jaar
- Lift 25 jaar
- Dakbedekking 20 jaar
- Zonwering mechaniek 20 jaar
- Vloeren 15 jaar
- Toplaag vloeren 8 jaar
- Zonwering doek 5 jaar

Het casco gebouw wordt tot de helft van de taxatiewaarde afgeschreven. Voor de overige materiële vaste activa 
gelden de volgende afschrijvingstermijnen:
Infrastructurele inventaris:
- Installaties en apparatuur: 10 jaar 
- Computerapparatuur: 4 jaar
- Kantoormeubilair: 10 jaar
- Transportmiddelen:   5 jaar

In het jaar van aanschaffing wordt het volledige jaar afgeschreven.

Wetenschappelijk apparatuur wordt niet geactiveerd maar in het jaar van aanschaf in één keer ten laste van het 
project gebracht.

De uitgaven voor de nieuwbouw van DIFFER worden conform de componentenmethode geactiveerd. Tot het 
moment van oplevering zal hierop echter nog niet worden afgeschreven, maar zijn alle kosten verantwoord 
onder Gebouwen in aanbouw. De specifieke componenten voor dit instituut zullen nog bepaald moeten worden, 
gelet op het soort pand en het type onderzoek maar vooralsnog wordt in principe uitgegaan van dezelfde 
componenten als voor de nieuwbouw van AMOLF. Voor de gebouwen van FOM-Nikhef en de huidige gebouwen 
van DIFFER vindt geen afschrijving meer plaats omdat de boekwaarde lager is dan de restwaarde. 
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Financiële vaste activa
Deelneming CVIM
De deelneming in de Commanditaire Vennootschap tot exploitatie van de Internationale Magneetfaciliteit (CVIM) 
te Nijmegen is gewaardeerd tegen het aandeel dat de FOM heeft in de economische waarde van de CVIM. 

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 vindt plaats tegen de laatst bekende verkrijgingprijs met toepassing van het fifostelsel (first in, first 
out), onder aftrek van een eventuele voorziening wegens incourantheid.

Onderhanden projecten 
Onderhanden projecten bestaan uit de geactiveerde kosten opgenomen van nog niet voltooide projecten in 
opdracht van derden die gefinancierd zijn met doelsubsidies of overige bijdragen. De onderhanden projecten 
worden gewaardeerd tegen de directe projectkosten: de direct toerekenbare kosten voor personeel, materiaal, 
investeringen en inclusief opslagen voor overhead. Reeds gedeclareerde termijnen worden hierop in mindering 
gebracht.

Voor zover deze betrouwbaar is in te schatten wordt winstneming genomen naar rato van de voortgang van het 
project. Voorzieningen voor verwachte toekomstige verliezen worden genomen op het moment dat er sprake is 
van een verliesgevend project. Een vooraf gedefinieerde eigen bijdrage op een project wordt niet beschouwd als 
verlies op een onderhanden project waardoor hiervoor geen aanvullende verliesvoorziening wordt getroffen. De 
eigen bijdrage aan een project wordt afzonderlijk in de toelichting op het onderhanden werk inzichtelijk gemaakt. 

De projecten waarbij de projectkosten en eventueel toegerekende winst de gedeclareerde termijnen overtreffen 
worden opgenomen als afzonderlijke actiefpost in de balans. Projecten waarbij de gedeclareerde termijnen en 
eventuele verliezen de projectkosten overschrijden worden als passiefpost onder de kortlopende schulden 
opgenomen. De projectsubsidies en bijbehorende projectkosten worden vervolgens conform de voortgang van 
het project in de Staat van Baten en Lasten verwerkt en toegerekend aan de betreffende categorieën.

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 het bestuur nog een 
bestemming kan geven.

Algemene reserve, bestemd
Dit betreft de waarde van de materiële vaste activa, de waarde van de deelneming in de CVIM, de waarde in de 
voorraden en de waarde van de additionele fondsen. 

Bestemde reserves
Bestemde reserves zijn de reserves die door het bestuur van FOM als zodanig zijn geoormerkt. De bestemde 
reserves betreffen aan (onderzoeks)activiteiten toegekende budgetten die nog niet besteed zijn. De bestemde 
reserves zijn gesegmenteerd in publieke en private middelen.

Bestemde fondsen
Onder de bestemde fondsen worden verantwoord de van het Ministerie van OCW en andere ministeries 
ontvangen doelsubsidies 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
Het betreft verplichtingen voor pensioenen die niet bij het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds (ABP) zijn 
ondergebracht. De pensioenvoorziening Centraal Beheer is een (aanvullende) pensioenvoorziening voor (oud-)
medewerkers, op grond van hun dienstjaren bij FOM vóór 1 januari 1977, de datum van overgang van de 
pensioenverzekering van Centraal Beheer naar het ABP. Voor hen is vanaf 1977 tot en met 1979 een depot 
gevormd door middel van stortingen bij Centraal Beheer. De pensioenverplichtingen zijn gebaseerd op actuariële 
berekeningen.

Werkloosheidsuitkeringen
De voorziening voor werkloosheidsuitkeringen is gebaseerd op de geschatte looptijd van de uitkerings- 
periode 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 
aangesloten bij de VSNU. Dit is een afwijking van de in RJ 271 Personeelsbeloningen voorgeschreven actuariële 
berekening. De gehanteerde uitgangspunten zijn:
- rekenregel: te betalen uitkering * opbouwpercentage (welk deel van het 25 en/of 40 jarige jubileum reeds is 

opgebouwd), verhoogd met een opslag van 2% per jaar voor salarisstijgingen en gecorrigeerd voor de 
gemiddelde blijfkans van de FOM-medewerkers.

- er wordt rekening gehouden met de wisselingen binnen het personeelsbestand; op het berekende bedrag 
wordt in verband met het verschil in dienstjaren tussen in- en uitdiensttredingen een correctiefactor 
toegepast. 

Seniorenregeling Onderzoekinstellingen
Deze voorziening voor toekomstige betalingen aan de huidige deelnemers van de Seniorenregeling Onder- 
zoekinstellingen is gebaseerd op een berekening van de tot ultimo van het jaar opgebouwde rechten door de 
personeelsleden. Het gaat hier uitsluitend om de rechten van personeelsleden die per balansdatum ook 
daadwerkelijk gebruikmaken van de regeling. Rekenregel: doorbetaald salaris over niet gewerkte uren (inclusief 
toe te passen korting) * duur seniorenverlof (inclusief minder verlof, exclusief contant maken en salarisstijgingen). 
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Voorziening relocatie DIFFER
In verband met de toekomstige relocatie van DIFFER naar de TU/e campus en een gedeelte naar de RU 
Nijmegen, is in 2010 een voorziening getroffen voor de personele verplichtingen die hiermee verband houden. 
Deze raming is gebaseerd op het Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaarden Plan en op een raming van kosten van 
mogelijke werkloosheidsuitkeringen.

Voorziening beëindiging KVI
Het door FOM gefinancierde programma TRIµP is per 1 januari 2014 afgelopen. Met de RUG is in 2013 
overeengekomen dat zij drie technici zullen overnemen. De drie wetenschappelijk onderzoekers blijven tot hun 
pensioen in FOM-dienst. De gemiddelde duur tot uitdienstdatum bedraagt zes jaar. Voor de beëindigingskosten 
van KVI is een voorziening getroffen van k€ 1.379. De personeelskosten van de voormalige KVI-medewerkers 
zullen ten laste van deze voorziening worden gebracht, voorzover zij niet actief zijn in goedgekeurde 
onderzoeksactiviteiten binnen FOM of ten laste kunnen worden gebracht van derden.

Langlopende lening
NWO verstrekt aan FOM een renteloze lening inzake de voorfinanciering van het project nieuwbouw DIFFER. 
Conform RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een leningdeel en een rentesubsidie deel. Hierdoor ontstaat 
een lagere verplichting en een versterking van het eigen vermogen door het renteloze karakter van de lening. De 
rentesubsidie is opgenomen binnen de overige baten.
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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 aan de passivazijde van de 
balans verantwoord onder Onderhandenwerk. 
Als 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 een vordering opgenomen aan de activazijde van de 
balans onder Onderhandenwerk (niet meer dan het maximaal toegezegde bedrag).

Lasten
De lasten van de FOM-activiteiten worden toegerekend aan de (onderzoeks)activiteiten, te weten missie- 
budgetten, FOM-programma’s, IPP’s, FOM-Projectruimte, andere activiteiten en de algemene kosten van de 
organisatie (Tabel III.2 Staat van baten en lasten).

Balansmutaties
Activeringen en Afschrijvingen
De lasten worden op het niveau van FOM-totaal verlaagd met de activering tegen aanschaffingswaarde van 
duurzame infrastructurele gebruiksgoederen en aanpassingen in en aan gebouwen die in het boekjaar als 
bestedingen zijn geboekt. De lasten worden verhoogd met de afschrijvingslasten op gebruikte duurzame 
infrastructurele gebruiksgoederen 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 CVIM, depot voor pensioengelden, voorraden en de voor- 
ziening dubieuze debiteuren. Op het moment van daadwerkelijke 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 financiële baten en lasten en 
daarmee de mutatie van het eigen vermogen. Het netto exploitatiesaldo bestaat uit dotaties en onttrekkingen 
aan de algemene reserve, onbestemd en bestemd, bestemde reserves (publiek en privaat) en bestemde 
fondsen.
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III
III - Balans, staat  

van baten en lasten en  
kasstroomoverzicht
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N.B. De tabellen in de volgende hoofdstukken zijn conform de door de Raad voor 
de Jaarverslaggeving opgestelde richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
onderwijsinstellingen RJ 660 en wijken daarom qua indeling af van de tabellen 
in Hoofdstuk 1 die zijn geoptimaliseerd voor de algemene lezer.



III.1  BALANS PER 31-12-2013 

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012

 ke  ke 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa 46.580  41.338 

2. Financiële vaste activa  4.417  4.430 

Totaal vaste activa 50.997  45.768 

Vlottende activa

3. Voorraden 310  337 

4. Onderhanden projecten 5.034  4.463 

5. Vorderingen op korte termijn 18.746  13.971 

6. Liquide middelen 50.196  48.079 

Totaal vlottende activa 74.286  66.850 

TOTAAL ACTIVA 125.283  112.618 

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012

 ke  ke 

7. Eigen vermogen 70.433  72.803 

8. Voorzieningen 6.155  6.076 

9. Langlopende leningen 4.726 -

10. Onderhanden projecten (vooruitontvangen) 25.555  16.395 

11. Kortlopende schulden 18.414  17.344 

TOTAAL PASSIVA 125.283  112.618 

44
FOM Financieel Jaarverslag 2013



III.2  BATEN EN LASTEN

2013
Begroting

2013 2012

ke ke ke

BATEN 

1. NWO basissubsidie  74.218 74.218  72.726 

2. Overheidsbijdragen en subsidies  2.980 4.238  2.891 

3. Baten werk in opdracht van derden  17.642 23.326  15.875 

4. Overige baten 6.733 4.835  3.610 

TOTAAL BATEN 101.573 106.617  95.102 

5. LASTEN

6. Missiebudgetten 24.989  25.061  26.669 

7. FOM-programma’s 32.290 33.143  29.282 

8. Industrial Partnership Programmes 8.286 10.380  8.292 

9. FOM-Projectruimte 10.432 8.468  9.714 

10. Andere activiteiten 29.488 26.234  20.115 

11. Algemene kosten van de organisatie 4.764 4.576  5.289 

Totaal activiteiten 110.249 107.862  99.361 

12. Balansmutaties (5.973) (8.730) (153)

13. Bestedingsmutaties  - 10.486  - 

TOTAAL LASTEN 104.276 109.618  99.208 

SALDO BATEN EN LASTEN (2.703) (3.001) (4.106)

14. Financiële baten en lasten 333 599  824 

NETTO EXPLOITATIESALDO (2.370) (2.402) (3.282)

Bestemming netto exploitatiesaldo:

15. Mutatie algemene reserve, onbestemd (279) 308  1.671 

16. Mutatie algemene reserve, bestemd 3.728 7.776 (938)

17. Mutatie bestemde reserves (4.154) (5.213) (7.117)

18. Mutatie bestemde fondsen (1.665) (5.273)  3.102 

Totaal netto exploitatiesaldo (2.370) (2.402) (3.282)
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III.3  KASSTROOM 

2013 2012

ke ke

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten (2.703) (4.106)

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 3.517  4.195 

Mutaties voorzieningen 76 (525)

Totaal aanpassingen 3.596  3.670 

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden 27 (42)

- Vorderingen (4.775) (2.141)

- Onderhanden projecten (Activa) (571) 1.020

- Schulden 1.070 (631)

- Onderhanden projecten (Passiva) 9.160 4.043

Totaal veranderingen in vlottende middelen 4.911  2.249 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.804  1.813 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (8.759) (4.119)

Desinvesteringen in materiële vaste activa  -  - 

Kapitaalstortingen in deelnemingen  -  - 

Verkoop deelnemingen  -  - 

Resultaat op deelnemingen (38)  115 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (8.797) (4.004)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen leningen 25  50 

Financiële baten en lasten 333  824 

Toename/afname pensioendepot (24) (66)

Verstrekte leningen (176) (100)

Voorziening leningen 226 -

Opgenomen leningen 4.726 -

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.110  708 

Netto kasstroom 2.117 (1.483)

Beginstand liquide middelen 48.079  49.562 

Eindstand liquide middelen 50.196  48.079 
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IV
IV - Toelichting op  

de balans, staat van 
baten en lasten en  

kasstroom- 
overzicht
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IV.1  TOELICHTING BALANS

Algemeen
Een overzicht van de balans naar organisatieonderdelen, staat in hoofdstuk V-4.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Terreinen Gebouwen
Installaties

& apparatuur
Computer-
apparatuur

Kantoor-
meubilair

Transport-
middelen Totaal

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Stand eind 2012:

Aanschafprijs  115  51.675  19.280  1.169  1.484  97  73.820 

Cumulatieve afschrijvingen  - (26.116) (6.945) (543) (646) (70) (34.320)

Materiële vaste activa in aanbouw  -  1.838  -  -  -  -  1.838 

Stand eind 2012 (boekwaarde)  115  27.397  12.335  626  838  27  41.338 

Mutaties in boekwaarde:

Aanschafprijs investeringen  -  494  861  535  150  -  2.040 

Aanschafprijs desinvesteringen  -  -  -  -  -  -  - 

Afschrijvingen  - (893) (2.014) (432) (165) (13) (3.517)

Desinvesteringen afschrijvingen  -  -  -  -  -  -  - 

Materiële vaste activa in aanbouw, DIFFER  -  6.719  -  -  -  -  6.719 

Totaal mutaties 2013  -  6.320 (1.153)  103 (15) (13)  5.242 

Stand eind 2013:

Aanschafprijs  115  52.169  20.141  1.704  1.634  97  75.860 

Cumulatieve afschrijvingen  - (27.009) (8.959) (975) (811) (83) (37.837)

Materiële vaste activa in aanbouw, DIFFER  -  8.557  -  -  -  -  8.557 

Stand eind 2013 (boekwaarde)  115  33.717  11.182  729  823  14  46.580 
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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 104 in Amsterdam (gedeelte van Watergraafsmeer, sectie B nummer 4875).  Op dit perceel is 

de nieuwbouw AMOLF gevestigd. De erfpacht loopt tot 1 december 2060.
- Science Park 105 en 107 in Amsterdam (gedeelte van Watergraafsmeer, sectie B nummer 4875). Op dit 

perceel is het hoofdgebouw van FOM-Nikhef (inclusief de UvA-vleugel) gevestigd. De erfpacht loopt tot 
1 december 2060.

- Science Park 106, 108, 116 en 120 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummers 4875 (gedeeltelijk) 
en 4876). Op deze percelen zijn de bijgebouwen van FOM-Nikhef gevestigd. De erfpacht loopt tot 
1 januari 2023.

Gebouwen
De gebouwen in eigendom van FOM betreffen de volgende locaties:
Science Park 104 te Amsterdam: AMOLF (nieuwbouw)
Science Park 105 te Amsterdam: FOM-Nikhef (hoofdgebouw)
Science Park 106, 108, 116 en 120 te Amsterdam: FOM-Nikhef (bijgebouwen)
Edisonbaan 14 te Nieuwegein: DIFFER

De UvA-vleugel aansluitend aan FOM-Nikhef is eigendom van FOM. FOM heeft de UvA gebruiksrecht verleend 
tot eind erfpacht/opstal van FOM met NWO. De UvA heeft het recht van onderverhuur.
De onderhandse verkoopwaarde van de gebouwen is in januari 2011 getaxeerd. Aangezien bij de gebouwen van 
FOM-Nikhef en DIFFER de boekwaarde al lager is dan de 50 procent van de taxatiewaarde, is conform de 
componentenmethode, besloten op deze gebouwen niet meer af te schrijven. 
Bij FOM-Nikhef wordt een deel van de panden verhuurd aan derden, de waarde van deze panden is gebaseerd 
op het vloeroppervlak dat nog in gebruik is. Een van de huurcontracten heeft een oorspronkelijke einddatum van 
31 december 2014. Inmiddels is met de grondeigenaar, NWO, een ontwikkelaar en met de huurder 
overeenstemming bereikt over nieuwbouw. Medio 2014 zal het huurcontract worden overgenomen door NWO, 
die het huurcontract zal verlengen tot eind 2018. Over de verdeling van de netto-huuropbrengsten, gebouwen 
en erfpacht zijn tussen FOM en NWO afspraken gemaakt. 
De leegstaande gebouwen bij FOM-Nikhef zijn volledig afgewaardeerd en behoren tot de activa die niet aan de 
bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn. De desinvestering zal plaats vinden als het geheel is gesloopt. De 
oorspronkelijke aanschafprijs en de cumulatieve afschrijvingen daarop bedragen k€ 8.134.

De verzekerde herbouwwaarde van de gebouwen bedraagt per 31-12-2013 in totaal k€ 122.956 
(2012: k€ 119.656). De laatste taxatie van de herbouwwaarde heeft in 2011 plaatsgevonden. 

Inventaris
De inventaris omvat de installaties en apparatuur, de computerapparatuur en het kantoormeubilair. De 
verzekerde waarde van de infrastructurele en wetenschappelijke inventaris (= vervangingswaarde) bedraagt 
per 31-12-2013 k€ 196.001 (2012: k€ 247.462). De laatste taxatie van de vervangingswaarde heeft in 2011 
plaatsgevonden. De lagere verzekerde waarde ten opzichte van het boekjaar 2012 wordt veroorzaakt door de 
overdracht van de laserfaciliteit FELIX van DIFFER naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is de 
verzekerde waarde van de investeringen van wetenschappelijke apparatuur binnen de Beheerseenheid 
Universitaire werkgroepen met ingang van 2013 gebaseerd op de investeringen van de afgelopen 4 jaar. 

De transportmiddelen betreffen de bedrijfsauto’s en werkmaterieel van de FOM-instituten. De waarde 
daarvan bedraagt per 31-12-2013 k€ 14 (2012: k€ 27).
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2. Financiële vaste activa

2013 2012
 k€  k€ 

Deelneming C.V. tot exploitatie van de 
internationale magneetfaciliteit 
Saldo per 1 januari  43  158 
Kapitaalstorting  -  - 
Afwaardering magneetfaciliteit  -  - 
Resultaat  38 (115)

 38 (115)
Saldo per 31 december  81  43 

Depot voor pensioengelden 
Saldo per 1 januari  4.237  4.171 

Salarismutaties, overrente en administratiekorting (3)  - 
Depotrente  27  66 

 24  66 
Saldo per 31 december  4.261  4.237 

Langlopende lening 
Saldo per 1 januari  150  100 
Aflossing (25) (50)
Storting  176  100 
Saldo per 31 december  301  150 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid (226)  - 

Totaal financiële vaste activa  4.417  4.430 

Deelneming CVIM
De commanditaire vennootschap is opgericht in 2000 voor het realiseren en exploiteren van een internationale 
magneetfaciliteit. De beherend vennoot is de Stichting Internationale Magneetfaciliteit en de commanditaire 
vennoten zijn de Stichting FOM en de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen (RU). FOM heeft zich, als 
commanditaire vennoot, verplicht tot een maximale kapitaalstorting van k€ 16.224. Dit betreft 66,5 procent van 
de totale inbreng in de CVIM. Het samenwerkingsverband HFML is een gebruiker van de magneetfaciliteit.

De CVIM zal naar verwachting in 2013 een positief resultaat boeken van k€ 114. Het aandeel van FOM hierin 
bedraagt k€ 74. Dit is op basis van de conceptcijfers 2013 van de CVIM. Verder is er een negatief verschil van k€ 
36 tussen de voorlopige cijfers zoals opgenomen in de administratie over het kalenderjaar 2012 en de definitieve 
cijfers van 2012. Per saldo resteert een positief resultaat in 2013 van k€ 38. Het streven is de CVIM in 2014 op 
te heffen.

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.
Over 2013 is er k€ 3 premie betaald. De totale rentebaten over het depot in 2013 bedragen k€ 27. Het 
gemiddelde rendement op het depot bedroeg 0,30 procent (2012: 1,16 procent). 
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Langlopende vordering
FOM verstrekt in het kader van Valorisatie geldleningen. Per ultimo verslagjaar waren drie leningen verstrekt:
- SolMateS BV te Enschede, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van nanotechnologie. Uitstaand 

saldo per ultimo 2013 k€ 25.
- Single Quantum te Delft, Single Quantum ontwikkelt en bouwt detectorsystemen bestaande uit super- 

geleidende nanodraad die enkele fotonen kunnen detecteren. Uitstaand saldo per ultimo 2013 k€ 50.
- P2IP, een samenwerking tussen 1&12IP en FOM-Nikhef en AMOLF. FOM-Nikhef en AMOLF zullen in beginsel 

via P2IP de valorisatie van haar technologische vindingen laten verlopen en dit waar mogelijk faciliteren. 
Uitstaand saldo per ultimo 2013 k€ 226.

Aangezien hier sprake is van startende bedrijven bestaat er een risico dat de leningen niet kunnen worden 
afgelost. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is hiervoor een voorziening getroffen.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

De waarde van de voorraden is ontleend aan de opname die ultimo 2013 is uitgevoerd. De waarde van de 
voorraad is in 2013 met k€ 27 afgenomen. 

4. Onderhanden projecten

31-12-2013 31-12-2012
 k€  k€ 

Onderhanden projecten NWO  2.216  1.678 
Onderhanden projecten STW  626  677 
Onderhanden projecten derden  2.192  2.108 

Totaal onderhanden projecten in opdracht van derden  
(met een debetstand)  5.034  4.463 

De specificatie is als volgt: 31-12-2013 31-12-2012
 k€  k€ 

Gerealiseerde projectkosten  26.354  14.586 
Af: eigen bijdrage (1.754) (1.119)
Bij: te realiseren winsten  -  - 
Af: te verwachten verliezen (27) (186)
Af: gedeclareerde termijnen (19.539) (8.818)

Totaal onderhanden projecten in opdracht van derden  
(met een debetstand)  5.034  4.463 
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5. Vorderingen op korte termijn

31-12-2013 31-12-2012
 k€  k€ 

Debiteuren  7.688  2.154 
NWO liquiditeitsinhouding  4.538  4.538 

Personeel  11  34 
Vordering omzetbelasting  202  252 
Vorderingen NWO  7  - 
Vorderingen overig  3.953  4.451 
Overige vorderingen  4.173  4.737 

Vooruitbetaald NWO  -  - 
Vooruitbetaald overige  2.381  2.546 
Overlopende activa  2.381  2.546 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid (34) (4)

Totaal vorderingen op korte termijn  18.746  13.971 

Het verloop van de voorziening wegens 
oninbaarheid is als volgt: 

2013 2012
k€ k€

Stand per 1 januari (4) (6)
Onttrekking/vrijval  -  2 
Dotatie (30)  - 

Stand per 31 december (34) (4)

De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2013 k€ 7.688 en is daarmee k€ 5.534 hoger 
dan ultimo 2012 (31-12-2012: k€ 2.154). Dit komt door de vordering op NWO per ultimo december (totaal  
k€ 3.551), veroorzaakt dit voor een belangrijk gedeelte. 

De inhouding liquiditeit NWO bedraagt per ultimo 2013 k€ 4.538. Zodra FOM liquide middelen nodig heeft 
dan is dit bedrag direct opvraagbaar bij NWO.

De overige vorderingen zijn per saldo afgenomen van k€ 4.737 ultimo 2012 naar k€ 4.173 ultimo 2013 (een 
afname van k€ 564). Dit komt vooral door een afname van het betaald voorschot van k€ 3.100 ultimo 2012 naar 
k€ 2.073 ultimo 2013 aan de RU ten behoeve van FOM Programma 132, HFML. 
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6. Liquide middelen

31-12-2013 31-12-2012
k€ k€

 Ministerie van Financiën, rekening-courant  12.098  7.477 
 Ministerie van Financiën, trekkingsrecht  83  83 
 Deposito’s met een looptijd < dan 1 jaar: 
 Ministerie van Financiën, deposito  38.000  40.500 
 Kruisposten  6  7 
 Kassen  9  12 

 Totaal liquide middelen  50.196  48.079 

De totale liquide middelen zijn in 2013 met k€ 2.117 toegenomen ten opzichte van 2012. Voor een nadere 
analyse zie I.5 liquiditeitspositie en IV.3 toelichting op het kasstroomoverzicht.

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

7. Eigen vermogen

 Saldo 
31-12-2012

 Bestemming netto 
 exploitatiesaldo 

2013
 Saldo 

31-12-2013

 k€  k€  k€ 

Stichtingskapitaal  -  -  - 

Algemene reserve, onbestemd (1.559) (279) (1.838)

Algemene reserve, bestemd: 
Waarde materiële vaste activa  41.338  5.242  46.580 
Waarde deelneming C.V. tot exploitatie 
van de internationale magneetfaciliteit  43  38  81 
Waarde voorraden  337 (27)  310 
Additionele fondsen  3.135 (1.525)  1.610 

 44.853  3.728  48.581 

Bestemde reserves: 
Bestemde reserve publiek  36.420 (4.183)  32.237 
Bestemde reserve privaat  1.964  29  1.993 

 38.384 (4.154)  34.230 

Bestemde fondsen 
Sectorplan  4.063  1.563  5.626 
Nieuwbouw AMOLF (14.100)  989 (13.111)
Nieuwbouw DIFFER  1.162 (6.385) (5.223)
Rente lening NBD  -  2.118  2.118 
Private middelen (ANBI)  -  50  50 

(8.875) (1.665) (10.540)

Totaal eigen vermogen  72.803 (2.370)  70.433 

De mutaties in het eigen vermogen betreffen de mutaties op grond van de bestemming van het netto exploitatie- 
saldo 2013. Er hebben in 2013 geen overige mutaties, bijvoorbeeld rechtstreekse mutaties in het eigen 
vermogen, plaatsgevonden.

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve, onbestemd, heeft sinds 2010 een negatief saldo door de voorziening die voor de relocatie 
DIFFER die in dat jaar getroffen is. Als gevolg van het toevoegen van rentebaten en mogelijke meevallers zal de 
algemene reserve, onbestemd, de komende jaren naar verwachting weer positief worden. De algemene reserve, 
onbestemd is in 2013 per saldo met k€ 279 afgenomen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de 
toelichting op het netto exploitatiesaldo post 15 mutatie algemene reserve, onbestemd.
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Algemene reserve, bestemd
De drie eerste posten binnen de algemene reserve, bestemd, vormen de tegenhanger van de waarde van de 
materiële vaste activa, de waarde van de deelneming in de CVIM en de waarde in de voorraden. Deze drie 
posten worden als algemene reserve, bestemd gepresenteerd omdat FOM hier niet vrij over kan beschikken. De 
waarde fluctueert met de waarde van de activapost. 
De additionele fondsen zijn afgenomen van k€ 3.135 eind 2012 naar k€ 1.610 eind 2013. De uitputting van de 
additionele fondsen vindt met name plaats bij DIFFER (k€ 1.334). 
De additionele fondsen betreffen het saldo van positieve en negatieve resultaten uit derden contracten en zijn 
ter vrije besteding door het instituut.

Bestemde reserves
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 bestemde reserves zijn per saldo afgenomen 
met k€ 4.154 ten opzichte van 2012. De bestemde reserves kunnen worden gezien als bestedingsachterstand: 
de toegekende onderzoeksbudgetten komen later dan begroot tot besteding (zie verder I.5 Liquiditeitspositie). 
Er is van dit saldo k€ 3.422 (2012: k€ 5.248) verplicht aan orders bij leveranciers. 

31-12-2012
Mutatie

2013 31-12-2013
 k€  k€  k€ 

FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef (3.570) (210) (3.780)
FOM-instituut DIFFER  8.566  595  9.161 
FOM-instituut AMOLF  7.235 (551)  6.684 
Beheerseenheid Universitaire werkgroepen  32.581  5.133  37.714 
FOM-bureau  4.382 (27)  4.355 
FOM-algemeen (12.774) (9.123) (21.897)

Totaal  36.420 (4.183)  32.237 

De bestemde reserves binnen de BUW zijn toegenomen en zijn nu bijna gelijk aan de jaarlijkse lasten van de 
BUW (de bestedingsachterstand is ongeveer een jaar). De bestemde reserves FOM-algemeen zijn negatief 
vanwege overtoekenningen voor FOM-programma’s en (interne) boekingen voor de nieuwbouw DIFFER. De 
bestemde reserves van FOM-Nikhef zijn negatief wat met name ontstaan is in het boekjaar 2012, welke in 2013 
verder licht is toegenomen.

31-12-2012
Mutatie

2013 31-12-2013
 k€  k€  k€ 

 FOM-algemeen  1.964  29  1.993 

 Totaal  1.964  29  1.993 

De bestemde reserves privaat, betreffen reserves welke verkregen zijn vanuit verhuurbaten. 
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Bestemde fondsen

Verloop bestemde fondsen Toewijzing in 
2013

Saldo
1-1-13

Baten
2013

Lasten
2013

Saldo
31-12-13

k€ k€ k€ k€ k€
Sectorplan  3.000  4.063  3.000  (1.437)  5.626 
Private middelen (ANBI)  250  -  50  -  50 
Nieuwbouw AMOLF  - (14.100)  960  29  (13.111)
Nieuwbouw DIFFER  -  1.162  1.500  (7.885)  (5.223)
Rente lening nieuwbouw 
DIFFER  -  -  2.118  -  2.118 

Totaal bestemde fondsen  3.250  (8.875)  7.628  (9.293) (10.540)

Private middelen (ANBI)
In 2013 heeft FOM een schenking ontvangen van k€ 250, die in vijf jaarlijkse termijnen wordt uitbetaald. Deze 
schenking wordt, in overleg met de schenker, ingezet voor een onderzoeksproject van een jonge onderzoeker op 
het gebied van de fundamentele kosmologie. 

Nieuwbouw AMOLF
In 2006 is het bestemd fonds nieuwbouw AMOLF gevormd. Aan dit fonds wordt de jaarlijkse dotatie vanuit 
NWO/OCW toegevoegd (k€ 1.460). Daarvan wordt, conform de afspraken met NWO in het kader van de 
financiering van de nieuwbouw DIFFER, k€ 500 overgeheveld naar het bestemd fonds nieuwbouw DIFFER. 
Daarnaast vindt binnen FOM renteverrekening plaats met betrekking tot het saldo van de aan de nieuwbouw 
AMOLF toerekenbare liquide middelen (het betreft in 2013 k€ 16 op basis van de gemiddelde Euriborrente 
2013). De rentelasten zijn in mindering gebracht op dit bestemde fonds.
Het project nieuwbouw AMOLF is in 2013 afgesloten en de laatste bouwkosten zijn verrekend. De totale kosten 
van de nieuwbouw bedragen k€ 29.490 (oorspronkelijk budget k€ 27.700). Het fonds zal de komende jaren 
geleidelijk teruglopen naar nihil.

Nieuwbouw DIFFER
De kosten van de nieuwbouw DIFFER (in 2013 in totaal k€ 7.885) worden ten laste van het bestemd fonds 
nieuwbouw DIFFER gebracht. Aan dit fonds wordt jaarlijks toegevoegd een dotatie van NWO/OCW van k€ 1.000 
en k€ 500 van FOM.

Rente lening nieuwbouw DIFFER
NWO verstrekt aan FOM een renteloze lening inzake de voorfinanciering van het project nieuwbouw DIFFER. 
Conform RJ 660 wordt deze lening opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Per 18 december heeft FOM 
de eerste tranche van deze lening ontvangen, ten bedrage van k€ 6.967. Het rentevoordeel wat hierdoor genoten 
is (k€ 2.118), is verantwoord onder het bestemde fonds en zal middels de periodieke rentebetalingen aan NWO 
over de periode 2014 -2040 worden uitgeput.
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8. Voorzieningen

Voorzieningen verloop 
Saldo

31-12-12 Dotaties 

Onttrokken
i.v.m. 

mutaties Vrijval
Saldo

31-12-13

kort- 
lopende 

 deel < 1 jr 

lang- 
lopende 

 deel > 1 jr 
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

Pensioenverplichtingen 70  27 (3) (70)  24  14  10 
Beëindiging KVI -  1.379  -  -  1.379  -  1.379 
Werkloosheidsuitkeringen 613  329 (608) (5)  329  129  200 
Jubileumuitkeringen 574  - (51)  -  523  39  484 
Seniorenregeling 
Onderzoekinstellingen 506  - (159)  -  347  150  197 
Relocatie DIFFER 4.313  - (196) (564)  3.553  -  3.553 

Totaal voorzieningen 6.076  1.735 (1.017) (639)  6.155  332  5.823 

De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter. Zie paragraaf II.2 ‘waarderings- 
grondslagen’balans voor een beschrijving van de voorzieningen. 

Pensioenverplichtingen
Het betreft een voorziening voor de premie van de pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht. De 
dotaties aan de pensioenverplichting (k€ 27) betreffen rentebaten op het pensioendepot. Er zijn 9 actieve 
verzekerden die op 1-1-2014 nog geen 65 jaar zijn. De laatste actuariële berekening van de verplichting heeft 
plaatsgevonden in 2009.

Beëindiging KVI
Het door FOM gefinancierde programma TRIµP is per 1 januari 2014 afgelopen. Met de RUG is in 2013 
overeengekomen dat zij drie technici zullen overnemen. De drie wetenschappelijk onderzoekers blijven tot hun 
pensioen in FOM-dienst. De gemiddelde duur tot uitdienstdatum bedraagt zes jaar. Voor de beëindigingskosten 
van KVI is een voorziening getroffen van k€ 1.379.

Werkloosheidsuitkeringen
Op basis van de prognose 2013 en 2014 is de voorziening k€ 284 afgenomen. De afname wordt veroorzaakt 
door een verlaging van de prognose van de kosten voor de bovenwettelijke regeling (Bovenwettelijke regeling 
Werkloosheid personeel Onderzoek). In 2013 zijn er voormalig werknemers die een nieuwe baan hebben 
gevonden, waardoor de voorziening voor deze personen niet meer noodzakelijk is. 

Relocatie DIFFER
De hoogte van de voorziening is in 2013 geactualiseerd en bedraagt k€ 3.553 per 31-12-2013. Het betreft 
personele verplichtingen vanwege de relocatie van DIFFER van Nieuwegein naar Eindhoven en de verhuizing 
van FELIX naar Nijmegen. Het betreft kosten van de rechtspositioneel arbeidsvoorwaarden plannen (RAP) voor 
de medewerkers die naar Eindhoven en Nijmegen en mogelijke kosten voor werkloosheidsuitkeringen. 
In 2013 heeft er een vrijval van de voorziening plaatsgevonden. Enerzijds door de verhuizing van de GUTHz-
groep naar de Universiteit van Nijmegen, wat resulteert in een vrijval van k€ 84 ten gunste van de algemene 
reserve, onbestemd. Anderzijds een vrijval van k€ 480 als gevolg van actualisering van de prognose personele 
verplichting. Daarnaast zijn de kosten in 2013 (k€ 196) ten laste van de voorziening gebracht.
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9. Langlopende leningen
 

Stand per
31-12-12

 Aflossing 
2013

 Stand per 
31-12-13

 Looptijd 
 > 1 jr 

 Looptijd 
> 5 jr

 Rentevoet 

 k€  k€  k€  k€  k€  % 
Lening: langlopend  4.726  4.726  4.336 2,79
Lening: korte termijn  123 

Langlopende schulden  -  -  4.849  4.726  4.336 2,79

NWO verstrekt aan FOM een renteloze lening inzake de voorfinanciering van het project nieuwbouw DIFFER.  
Per 18 december heeft FOM de eerste tranche van deze lening ontvangen, ten bedrage van k€ 6.967. Conform 
RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een rentedragende lening en een rentesubsidie. De rentedragende 
lening bedraagt k€ 4.849 (met een looptijd van 27 jaar en een rente van 2,79 procent).

10. Onderhanden projecten

31-12-2013 31-12-2012
 k€  k€ 

Onderhanden projecten NWO  15.551  11.106 
Onderhanden projecten STW  706  - 
Onderhanden projecten derden  9.298  5.289 
Totaal onderhanden projecten in opdracht van derden  
(met een creditstand)  25.555  16.395 

De specificatie is als volgt: 31-12-2013 31-12-2012
 k€  k€ 

Gerealiseerde projectkosten  30.780  27.412 
Af: eigen bijdrage (802) (953)
Bij: te realiseren winsten  -  - 
Af: te verwachten verliezen (375) (208)
Af: gedeclareerde termijnen (55.158) (42.646)
Totaal onderhanden projecten in opdracht van derden  
(met een creditstand)  25.555  16.395 

Het saldo van het onderhanden projecten is in 2013 toegenomen met k€ 9.160. Hiervan heeft k€ 4.445 
betrekking op de Onderhanden projecten NWO en k€ 4.009 op de Onderhanden projecten met derden. 

De toename van de Onderhanden projecten NWO ten opzichte van 2012 bedraagt k€. 4.445, hiervan heeft  
k€ 2.431 betrekking op roadmap project HFML, ondergebracht in FOM-programma 132 binnen de BUW en 
daarnaast op projecten in de vernieuwingsimpuls.

De toename van de Onderhanden projecten derden bedraagt k€ 4.009 en is te danken aan betalingen voor ERC-
grants bij AMOLF en FOM-Nikhef.
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11. Kortlopende schulden

31-12-2013 31-12-2012
 k€  k€ 

Aflossing lening nieuwbouw DIFFER  123  - 
Crediteuren  349  2.136 
Nog te betalen NWO  -  - 

Loonheffing  3.020  3.179 
Omzetbelasting  225  123 
Premies sociale verzekeringen  -  - 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.245  3.302 

Schulden ter zake van pensioenen  849  808 

Voor derden beheerde gelden  364  42 
Nog te betalen aan derden  5.581  4.427 
Overige kortlopende schulden  5.945  4.469 

Vooruitontvangen subsidies NWO  2.000  - 
Vooruitontvangen overige subsidies en bijdragen 
in contracten  201  418 
Financiële waardering vakantiedagen/spaaruren/
vakantiegeld  5.702  6.211 
Overlopende passiva  7.903  6.629 

Totaal kortlopende schulden  18.414  17.344 

Het totaal van de kortlopende schulden is in 2013 toegenomen met k€ 1.070.

De Vooruitontvangen subsidies NWO ad k€ 2.000 betreft een bijdrage voor de samenwerking met Shell in 
het kader van Computional science for energy research voor onderzoek buiten FOM (FOM is penvoerder). Deze 
bijdrage is bestemd voor MaGW en STW zal niet via de staat van baten en lasten van FOM verantwoord worden.

Daarnaast is in 2013 de post financiële waardering vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld afgenomen 
met k€ 509. De afname komt voornamelijk door de afname van de waardering van de vakantiedagen (met  
k€ 389). Het aantal restant vakantiedagen is toegenomen, maar het gemiddeld uurloon is substantieel lager dan 
2012. Dit komt omdat er naar verhouding meer OIO’s in het personeelsbestand zitten. 
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IV.2  TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Een overzicht van de staat van baten en de lasten naar organisatieonderdelen en een overzicht naar kostensoort 
voor de personele en materiële lasten, zie de tabellen in V5 en V6.

BATEN

1. Nwo-basissubsidie

Zie tabel op pagina hiernaast.
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2013
Begroting 

2013 2012
k€ k€ k€

Algemeen Bestuur NWO 
Basisbudget  32.300  32.300  32.750 
- Missieversterking AMOLF  230  230  400 
- Missieversterking FOM-Nikhef  600  600  500 
- Missieversterking DIFFER  230  230  400 
- Bijdrage kennisbenutting  -  -  200 
Basissubsidie incidenteel  1.060  1.060  1.500 

- Nieuwbouw  2.460  2.460  2.460 
- Vervangend onderhoud  888  888  888 
- NWO-huisvesting LNVH  150  150  150 
- Stimuleringsbijdrage internationale activiteiten  -  -  350 
- Startimpuls regeling stimuleringsmiddel topsector energie  3.000  3.000  - 
Geoormerkte baten  6.498  6.498  3.848 

Totaal Algemeen Bestuur NWO  39.858  39.858  38.098 

Gebiedsbestuur Natuurkunde 
Basisbudget  24.563  24.563  24.838 
- Vrije competitie incidenteel toegekend 2008  -  -  700 
- Vrije competitie incidenteel toegekend 2009  600  600  600 
- Gebiedsspecifieke ambities NWO-strategie  -  -  200 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities  300  300  300 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities extra  400  400  400 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities 2013  720  720  - 
- Themabonus Funderend energieonderzoek  200  200  200 
- Themabonus Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg  250  250  200 
- Sectorplan Natuur- en Scheikunde  3.000  3.000  3.000 
- Commissiekosten Sectorplan natuur- en scheikunde  55  55  55 
- Monitoring Sectorplan natuur- en scheikunde  54  54  54 
- Stimuleringsbijdrage kennisbenutting  150  150  150 
- Incidentele bijdrage ter versterking van het vrije onderzoek  750  750  750 
- Bijdrage voor het NWO-thema Duurzame Energie  250  250  250 
Basissubsidie incidenteel  6.729  6.729  6.859 

 - FOM-investeringen middelgroot  2.374  2.374  2.250 
 - FOM-investeringen middelgroot eenmalig  694  694  681 
Investeringen middelgroot  3.068  3.068  2.931 

Totaal Gebiedsbestuur Natuurkunde  34.360  34.360  34.628 

Totaal NWO-basissubsidie  74.218  74.218  72.726 

Het basisbudget binnen de NWO-basissubsidie is in 2013 k€ 725 lager dan in 2012. De incidentele subsidies 
(doelsubsidies) zijn echter toegenomen, waardoor de basissubsidie per saldo stijgt met k€ 1.492. Vanaf 2009 is 
geen loon- en prijscompensatie ontvangen.
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2. Overheidsbijdragen en subsidies

2013
Begroting 

2013 2012
k€ k€ k€

Ministerie van Economische Zaken  2.609  3.396  2.234 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  371  842  657 

    
Totaal overheidsbijdragen en subsidies  2.980  4.238  2.891 

Ministerie van Economische Zaken
In 2013 zijn er k€ 375 meer baten gerealiseerd dan in 2012. Deze stijging komt vooral door de baten die 
ontvangen zijn ter dekking van de kosten voor het TKI HTSM (k€ 254). 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dit betreft de bijdrage voor ITER-NL 2 bij DIFFER. De realisatie 2013 is per saldo k€ 286 lager dan in 2012 
vanwege het aflopen van dit project. 
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3. Baten werk in opdracht van derden

2013
Begroting 

2013 2012
k€ k€ k€

NWO-subsidies in derden contracten  7.926  10.448  5.667 

Universiteiten  1.040  1.170  2.082 
Europese Unie  3.928  5.632  3.582 
Bedrijven  4.748  6.076  4.544 

    
Totaal baten werk in opdracht van derden  17.642  23.326  15.875 

De baten werk in opdracht van derden zijn lager dan begroot omdat de desbetreffende projecten langzamer van 
start zijn gaan dan begroot.

NWO-subsidies in derden contracten
Dit betreft doelsubsidies en projectsubsidies van NWO of aan NWO gelieerde organisaties. De toename van de 
baten in 2013 ten opzichte van 2012 met k€ 2.259 komt met name door een toename van de baten voor FOM 
programma 132, HFML (k€ 2.034). 
De gerealiseerde baten zijn k€ 5.684 lager dan begroot. Het verschil tussen de begroting en realisatie is toe te 
schrijven aan de achterlopende bestedingen in eveneens FOM programma 132. Hiervoor is een onderhanden- 
projecten positie op de balans opgenomen. 

Universiteiten
De universiteitsbaten zijn in 2013 afgenomen met k€ 1.042 ten opzichte van 2012. Hiervan bedraagt de afname 
binnen DIFFER k€ 550, wat voor een belangrijk deel wordt verklaard door het aflopen van het project EPSRC 2 
waarvoor in 2012 nog baten zijn gerealiseerd.
Daarnaast is er sprake van een afname bij AMOLF. Dit komt door het aflopen van de projecten Probing fs 
Response, GCEP en Scientific Collaboration, waarvoor in 2012 nog wel baten waren gerealiseerd. 

Europese Unie
De totale baten van de Europese Unie (inclusief Euratom) zijn in 2013 toegenomen met k€ 346. 
De Euratom-baten zijn ten opzichte van 2012 k€ 441 lager (met name baseline support). De overige baten vanuit 
de Europese Unie zijn toegenomen ten opzichte van 2012 met k€ 787, door hogere baten voor EFDA contracten, 
k€ 222 en baten voor ERC grants k€ 655. 

Bedrijven
Met diverse bedrijven is een contract afgesloten voor natuurkundig onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van 
een Industrial Partnership Programme. De baten zijn ten opzichte van 2012 toegenomen met k€ 204. 
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4. Overige baten

2013
Begroting 

2013 2012
k€ k€ k€

Stichtingen en Verenigingen  1.288  1.429  384 
Verhuurbaten  3.277  3.334  3.224 
ANBI baten  50  -  - 
Rentebaten lening Nieuwbouw DIFFER  2.118  -  - 
Diverse baten  -  72  2 

    
Totaal overige baten  6.733  4.835  3.610 

Stichtingen en verenigingen
De baten van Stichtingen en verenigingen zijn k€ 904 hoger dan 2012. Dit is vooral het effect van de baten in 
het kader van de activiteiten voor de nationale e-infrastructuur (SURF/SARA) voor een bedrag van k€ 1.176.

Verhuurbaten
Het betreft de baten in het kader van de internet exchange housing en de verhuur van niet voor onderzoek 
gebruikte gebouwen. De realisatie in 2013 is k€ 53 hoger dan in 2012. Deze baten zijn overwegend structureel 
van aard. 

ANBI-baten 
Sinds 1 januari 2012 heeft FOM de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In 2013 heeft FOM een schenking ontvangen van k€ 250, welke in vijf jaarlijkse termijnen wordt uitbetaald. 
Deze schenking wordt, in overleg met de schenker, ingezet voor een onderzoeksproject van een jonge 
onderzoeker op het gebied van de fundamentele kosmologie. De baten voor het jaar 2013 bedragen k€ 50.

Rentebaten lening nieuwbouw DIFFER
Per 18 december heeft FOM de eerste tranche van deze renteloze lening ontvangen, ten bedrage van k€ 6.967. 
Conform RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een rentedragende lening en een rentesubsidie. Het 
rentevoordeel over de eerste tranche van de lening bedraagt k€ 2.118.

Diverse baten
Het karakter van deze baten is incidenteel.
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5. Lasten

Personele en materiële lasten naar kostensoort
Conform RJ660 worden de lasten naar kostensoort gepresenteerd en toegelicht. FOM stuurt op FOM-
activiteiten en niet op kostensoorten en daarom zijn de lasten in de staat van baten en lasten gepresenteerd op 
basis van de activiteiten. Hierdoor is het niet mogelijk om per kostensoort de begrote waarde te geven.

Lasten 2013 2013 2012 2012
k€ k€ k€ k€

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  50.345  53.013 
Sociale lasten  5.335  2.346 
Pensioenpremies  6.694  6.011 
Lonen en salarissen  62.374  61.370 

Personeel niet in loondienst  1.226  1.237 
Overig  817  2.107 
Overige personele lasten  2.043  3.344 

Af: ontvangen uitkeringen  (141)  (114)
Totaal personele lasten  64.276  64.600 

Materiële lasten
Afschrijvingen  3.517  4.195 

Huisvestingslasten:
- Huur 381 382
- Verzekeringen  187  111 
- Onderhoud  1.000  926 
- Energie en water  1.475  1.420 
- Schoonmaakkosten  579  489 
- Heffingen  113  132 
- Overige  15  317 
Totaal huisvestingslasten  3.750  3.777 

Overige lasten:
* Reis- en verblijflasten  4.934  4.796 
* Beheerslasten  3.566  3.423 
* Bedrijfslasten  14.082  11.418 
* Overige lasten (doorberekende lasten)  14  (1.148)
- Subtotaal Administratie- en beheerslasten  22.596  18.489 
- Inventaris en apparatuur  12.803  12.286 
- Dotatie overige voorzieningen  79  (525)
- Activering nieuwbouw  (6.719)  (1.928)
- Activeringen overige  (2.040)  (2.191)
- Deelneming magneet  (38)  115 
- Mutatie voorraad  27  (42)
- Voorziening onderhanden werk  57  393 
- Nieuwbouw gebouwen  5.968  39 
Totaal overige lasten  32.733  26.636 

Totaal materiële lasten  40.000  34.608 

Totaal personele en materiële lasten  104.276  99.208 
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Personele lasten
De meeste werknemers betalen - als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip - vanaf 1 januari 2013 geen 
bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) meer. De werkgever hoeft deze dus niet meer te vergoeden, maar 
krijgt wel te maken met de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Daarom is de post brutolonen en 
salarissen met k€ 2.668 afgenomen en de post sociale lasten met k€ 2.989 toegenomen. Het gemiddeld 
aantal fte’s over 2013 bedraagt 1.055, versus 1.058 in 2012. 

De stijging van de post pensioenpremies met k€ 683 komt door de aanwas van personeel in 2012, die nu 
volledig ten laste van het verslagjaar vallen, en door een stijging van de werkgeverspremie.
De post personeel niet in loondienst betreft inhuur van uitzendkrachten ZZP’ers en dergelijke. In 2013 zijn in 
deze post ook opgenomen de kosten van voormalige FOM-medewerkers die in het kader van de verhuizing van 
FELIX naar de RU in universitaire dienst zijn gegaan (k€ 927).
De overige personele lasten zijn in 2013 k€ 1.301 lager dan in 2012. In 2012 was er een voorziening 
getroffen waarvoor FOM op basis van de regeling B-WOI een verplichting had. De betreffende medewerkers 
hebben in 2013 een nieuwe baan gevonden waardoor een groot deel van deze voorziening is onttrokken  
(k€ 608). Daarnaast heeft FOM een deel van de personeelskosten kunnen doorberekenen in het kader van 
ondersteuning ISAAC en het TKI-bureau (k€479).

Opleidingsbudget (is opgenomen onder post Overige personele lasten) 
Voor een wetenschapsorganisatie als FOM is het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van haar 
medewerkers. FOM heeft in 2013 alleen al aan betalingen aan opleidingsinstituten, en aan vergoedingen aan 
medewerkers die een opleiding hebben gevolgd, 1,5 procent van de loonsom besteed (het streefpercentage 
CAO-OI bedraagt 1,2%). De opleidingsgerelateerde uitgaven zoals inschrijfgelden voor de vele (internationale) 
werkconferenties, kosten voor Physics@FOM Veldhoven 2013, seminars en een gedeelte van reis- en 
verblijfskosten zijn in dit percentage niet inbegrepen. 

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WNT) 
Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens is het verplicht om 
inkomens bij de overheid en andere uit publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan de 
vastgestelde norm openbaar te maken. Voor het jaar 2013 bedroeg de norm k€ 228. Er zijn bij FOM in 2013, net 
als in voorgaande jaren, geen (ex)werknemers met een inkomen welke deze norm overstijgen.

Onderstaand een overzicht van de topfunctionarissen binnen FOM.

Naam  
Topfunctionaris Functie

Aantal maanden 
Topfunctionaris 

in 2013
% Deel- 

betrekking

Uitbetaalde 
beloning

k€

Afgedragen 
SV-premies 

k€

Belaste vaste 
en variabele 

onkosten-
vergoeding 

k€

Werkgevers- 
deel 

pensioen- 
premie  

k€
W. van Saarloos directeur FOM 12 100% 152 7 2 28
A. Polman directeur AMOLF 8 100% 86 5 1 17
V. Subramaniam directeur AMOLF 4 100% 42 2 11 8
M.C.M. van de Sanden directeur DIFFER 12 100% 130 7 2 22
F.L. linde directeur FOM-Nikhef 12 100% 142 7 2 26

Naam UB-lid Voorzitter of lid

Aantal maanden 
deelname UB  

in 2013

Uitbetaalde 
beloning 

k€
N.J. Lopes Cardozo Voorzitter 12 10
N.H. Dekker lid 12 6
D. Lohse lid 12 6
Th. H.M. Rasing lid 12 6
Th. J.H. Smit lid 12 6
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Materiële lasten
De bedrijfslasten bedragen k€ 14.082 en zijn daarmee k€ 2.664 hoger dan 2012. Dit komt voornamelijk door 
meer materiaalkosten (k€ 811 voor Virgo en KM3Net bij FOM-Nikhef en k€ 1.605 binnen de BUW met name 
voor de declaratie van magneeturen).

De post dotatie overige voorzieningen is in 2013 k€ 605 hoger dan in 2012. Dit komt vooral door een dotatie 
beëindiging KVI (k€ 1.379) en een vrijval van de voorziening werkloosheidsuitkeringen (k€ 608). 

De lasten nieuwbouw gebouwen zijn in vergelijking met 2012 gestegen als gevolg van de nieuwbouw DIFFER 
(k€ 7.885 ten opzichte van k€ 1.066 in 2012). De rechtstreeks aan de vervaardiging toe te rekenen kosten  
(k€ 6.719 in 2013) zijn verantwoord onder de activeringen nieuwbouw.
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LASTEN PER FOM-ACTIVITEIT

6. Missiebudgetten

resterend
budget

per 1-1-2013
budget

2013
uitputting

2013

resterend
budget

per 31-12-2013
k€ k€ k€ k€

MBA Missiebudget AMOLF  3.475  7.198  8.859  1.814 
MBN Missiebudget FOM-Nikhef  (1.568)  11.416  11.565  (1.717)
MBR Missiebudget DIFFER  2.427  6.447  4.565  4.309 
CMB Missiebudget algemeen  1  -  -  1 

  
Totaal missiebudgetten  4.335  25.061  24.989  4.407 

De lasten van het missiebudget AMOLF zijn k€ 1.661 hoger dan begroot. Belangrijke oorzaak van dit verschil 
is dat AMOLF in 2013 een nieuw investeringsprogramma is gestart voor de periode 2013-2015, de omvang van 
dit gehele programma bedraagt k€ 2.022, waarvan in 2013 al k€ 1.233 is besteed. 
De lasten van het missiebudget AMOLF zijn in 2013 hoger dan in 2012 (k€ 8.859 versus k€ 7.530). Hiervan 
wordt k€ 156 verklaard door hogere personeelslasten, k€ 403 door hogere materiële lasten en k€ 770 door 
hogere investeringslasten. De hogere investeringslasten zijn het gevolg van de driejaarlijkse investeringscyclus 
van AMOLF.

De lasten van het missiebudget FOM-Nikhef zijn slechts k€ 149 hoger dan begroot.
De lasten van het missiebudget FOM-Nikhef zijn in 2013 lager dan in 2012 (k€ 11.565 versus k€ 13.140). 
Hiervan wordt k€ 437 verklaard door lagere personeelskosten in 2013. Ook is er sprake van lagere materiële 
lasten (k€ 1.782) dan in 2012. In 2012 waren er machines aangeschaft voor de mechanische afdeling en waren 
er bijkomende kosten voor aanpassingen. Ten opzichte van de 2012 zijn de investeringslasten k€ 644 
toegenomen, door inhaalslag investeringen middelgroot.

De lasten van het missiebudget DIFFER zijn k€ 1.882 lager dan begroot, hiervan komt k€ 401 door minder 
personele lasten, als gevolg van verlaging van de formatie ten laste van het missiebudget en de vergoeding voor 
overhead ten laste van het project nieuwbouw en Relocatie Eindhoven en k€ 1.455 minder materiële lasten. 
Daarvan was k€ 884 voorzien als besparing.
De lasten zijn in 2013 k€ 1.434 lager dan in 2012 (k€ 4.565 versus k€ 5.999). Hiervan wordt k€ 2.442 verklaard 
door lagere personeelslasten, wat het gevolg is van de verhuizing van de afdeling GUTHz naar Nijmegen en de 
uitvoering van de beheersmaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen en een afname van de materiële 
lasten (k€ 678), hetgeen het gevolg is van doorbelastingen.
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7. FOM-programma’s

De totale lasten voor de FOM-programma’s waren in 2013 k€ 853 lager dan begroot. De lasten van de lopende 
FOM-programma’s (dus exclusief de negatieve begrotingspost Centraal Budget voor FOM-programma’s) blijven 
in totaal k€ 3.848 achter ten opzichte van de begroting (i.c. een oplopende bestedingsachterstand).

De bestedingsachterstand van de vanaf 2007 gehonoreerde programma’s (programmanummer groter dan 100) 
loopt op met totaal k€ 6.108, de bestedingsachterstand van de voor 2007 gehonoreerde programma’s is met  
k€ 2.260 ingelopen.

In 2013 is het programma 87 QG wetenschappelijk afgesloten. De programma’s worden administratief 
afgesloten als er geen lasten meer worden verwacht.

In totaal is per 31 december 2013 voor k€ 105.942 verplicht aan FOM-inbreng voor goedgekeurde FOM-
programma’s (exclusief restbudgetten). Het laatste jaar waarin nog een programma financieel is verplicht is 
2023. 
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Programmauitputting t/m 2013  
van de FOM-programma’s

looptijd
programma

budget
totaal

budget
t/m 2012

uitputting
t/m 2012

budget
2013

uitputting
2013

resterend
budget per  

31-12-2013

ke ke ke ke ke ke

007. Physics at the TeV scale: ATLAS (ATLAS)  1997-2015  48.081  43.925  43.418  1.385  1.457  435 
010. Physics for technology (TF)  1997-2011  19.972  19.997  19.809  -  152  36 
021. Relativistic heavy-ion physics: ALICE (ALICE)  1998-2013  13.485  12.839  12.480  646  587  418 
023. Physics with b-quarks: LHCb (LHCb)  1999-2014  31.722  29.471  29.843  1.126  879  (125)
045. Photons in complex media (WCM)  2002-2012  4.713  4.713  4.599  -  56  58 
053. Turbulence and its role in energy conversion process 
        (TURB)

 2002-2010  -  -  -  -  1 

058. The IR user facility FELIX, expanded with FELICE 
         (FELICE)

 2003-2013  12.645  12.526  12.456  100  163  7 

060. Biomolecular physics (BMP)  2003-2010  3.990  3.997  4.002  -  11  (16)
061. Physics of colloidal dispersions in external fields (CDEF)  2002-2013  2.050  2.050  1.609  -  228  213 
063. Physics of granular matter (PGM)  2004-2013  4.046  3.979  3.571  67  209  266 
073. Solid state quantum information processing (QIP)  2004-2013  9.716  8.866  8.271  850  1.172  273 
075. PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface  
        interaction (PSIL)

 2004-2015  19.158  16.963  16.661  730  1.288  (256)

078. The user facility for high magnetic fields (HFML)  2004-2013  4.650  4.225  3.585  425  1.002  63 
086. Atomic and molecular nanophysics (NAHP)  2007-2014  3.993  3.627  3.610  183  111  89 
087. Quantum gases (QG)  2004-2012  2.829  2.992  2.667  (160)  149  16 
088. Materials-specific theory for interface physics and   
         nanophysics (MTIN)

 2004-2014  3.701  3.077  2.822  312  313  254 

095. ERA-NET Nanoscience (NanoSci)  2006-2014  2.082  2.082  1.609  -  146  327 
101. Graphene-based electronics (GE)  2008-2014  3.844  3.761  3.221  60  199  401 
102. Rheophysics: connecting jamming and rheology (CJR)  2008-2013  2.837  2.684  2.075  153  360  402 
103. DNA in action: Physics of the genome (DNAA)  2008-2012  4.220  4.220  3.717  -  167  336 
104. Theoretical particle physics in the era of the LHC (TPP)  2008-2013  2.544  2.416  2.399  129  307  (161)
105. Plasmonics (PLSM)  2008-2012  3.382  3.332  2.375  -  360  597 
106. The origin of cosmic rays (CRS)  2008-2013  3.582  3.312  2.789  350  335  538 
107. New physics instruments for health care 2008-2014  2.775  1.864  1.761  655  418  340 
108. Inter-phase - New electronic and magnetic states at 
        interfaces in complex oxide hetostructures (IP)

2009-2013  3.095  2.820  2.105  275  638  352 

109. Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: 
        combining fast time and short length scales for 
        tomorrow’s technology (SPIN) 

2009-2014  3.071  2.618  1.667  382  659  674 

110. Spatial design of biochemical regulation 
        networks (SPAT)

2009-2013  3.132  2.740  1.987  392  640  505 

111. Control over functional nanoparticle solids (FNS) 2009-2014  2.448  1.525  1.186  549  483  405 
112. Droplets in turbulent flow (DROP) 2009-2014  2.591  2.231  883  289  517  1.120 
113. Nano-photovoltaics (NPV) 2009-2013  2.175  1.845  1.475  330  409  291 
114. Fundamental symmetries and interactions - Trapped 
       Radioactive Isotopes as micro laboratories for 
       fundamental Physics (TRIµp)

2009-2013  9.323  7.779  6.755  1.544  1.759  809 

115. Towards biosolar cells (TBSC) 2010-2015  7.000  3.150  1.970  1.425  1.290  1.315 
116. Use if nano science and technology (FOM-part 
        NWO-nano Programme) (UNST)

2010-2015  3.126  1.551  965  525  720  391 

117. Mechanosensing and mechanotransduction  
       by cells (MMC)

2010-2015  3.384  2.130  1.387  727  785  685 

118. Proton mobility in confinement (PMC) 2010-2016  2.423  1.530  1.411  534  277  376 
119. Gravitational physics - the dynamincs of spacetime (GW) 2010-2015  2.933  1.473  2.193  641  820  (899)
120. Active control of magneto-hydrodynamic modes in 
        burning plasmas (CBP)

2010-2014  4.301  2.706  2.236  770  974  266 

121. A string theoretic approach to cosmology and 
        quantum matter (CQ)

2010-2014  2.199  1.511  700  522  476  857 
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vervolg

looptijd
programma

budget
totaal

budget
t/m 2012

uitputting
t/m 2012

budget
2013

uitputting
2013

resterend
budget per  

31-12-2013

ke ke ke ke ke ke

122. Fellowship for Young Energy Scientists (YES!) 2010-2016  1.643  843  411  400  253  579 
123. KM3Net: The next generation neutrino  
       telescope (KM3Net)

2010-2016  8.800  4.400  1.482  1.710  1.360  3.268 

124. Nanoscale quantum optics (NQO) 2011-2015  3.031  1.577  904  626  650  649 
125. Broken mirrors and drifting constats-Ultra-precise  
        investigation of fundamental symmetries and constants  
        at the atomic scale (FSC)

2011-2016  2.873  1.114  453  632  384  909 

126. The thylakoid membrane-a dynamic switch (TM) 2011-2015  2.576  1.143  711  570  500  502 
127. A single-molecule view on protein aggregation (SMPA) 2011-2015  2.492  1.177  786  570  525  436 
128. The singular physics of 1D electrons (ODE) 2011-2016  2.335  897  465  584  442  574 
129. Fundamental aspects of friction (FAF) 2011-2016  2.747  1.157  332  672  346  1.151 
130. Next generation organic photovoltaics (NGOPV) 2011-2021  5.210  845  313  601  326  807 
131. Light management in new photovoltaic materials (LMPV) 2011-2019  5.402  1.281  401  930  537  1.273 
132. High Field Magnet Laboratory a global player in science in 
        high magnetic fields (FOM-HFML)

2011-2021  18.500  3.495  -  4.179  2.308  5.366 

133. Free Electron Lasers for infrared Experiments (FELIX) 2013-2022  9.127  -  -  1.459  857  602 
134. Topological insulators (TI) 2012-2017  2.701  617  208  792  662  539 
135. Single gold nanorods in live cells (SGC) 2012-2017  1.371  117  102  329  225  119 
136. Single phonon nanomechanics (SPN) 2012-2017  2.448  498  434  488  534  18 
137. Barriers in the brain: the molecular physics of learning and  
        memory (BIB)

2012-2016  1.755  194  40  471  381  244 

138. Stirring of light! (SL) 2012-2017  2.129  197  69  445  227  346 
139. The missing universe: what is the subatomicconstituent of  
        dark matter? (DM)

2013-2018  1.985  -  -  99  125  (26)

140. Crowd management: the physics of DNA processing in  
        complex environments (CMCE)

2013-2018  2.409  -  -  120  79  41 

141. Quantum interference effects in single molecules (QIM) 2013-2018  1.401  -  -  71  67  4 
142. Towards ultimate turbulence (ULT) 2013-2018  2.370  -  -  118  92  26 
143. Marginal soft matter: leveraging themechanics of  
        responsive networks (CMA)

2013-2018  1.683  -  -  83  3  80 

144. LHC Physics: the Dutch participation (LHC Physics) 2012-2021  16.864  -  -  -  -  - 
145. Knowledge infrastructure (KIF) 2013-2018  5.700  -  -  2.055  -  2.055 
146. UncertaintyReduction in Smart Energy Systems (URSES) 2013-2018  2.000  -  -  -  -  - 
147. Co2 Neutral Fuels (Co2 NF) 2013-2018  7.000  -  -  2.100  -  2.100 
148. Magnum-PS: a world-class user facility to tame the 
        plasma-wall interface (MPSI)

2014-2018  2.250  -  -  -  -  - 

997. Special Stratigic Research Activities (SSRA) 2012-2020  554  136  69  118  890  (705)
998. Miscellaneous research activities BUW (OP-BUW)  2005-2048  1.899  328  337  -  -  (9)
         Centraal budget voor FOM-programma’s  1990-2030  206.170  (10.929)  -  (2.995)  -  (13.924)

   
Totaal FOM-programma’s  588.643  241.614  223.786  33.143  32.290  18.681 
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8. Industrial Partnership Programmes

De lasten voor de IPP’s waren in 2013 k€ 2.094 lager dan begroot. De lasten van de programma’s (dus exclusief 
de begrotingspost Centraal budget voor IPP’s) lopen achter op de begroting (k€ 1.137) (i.c. een oplopende 
bestedingsachterstand). 

In 2013 is I13 FHBF wetenschappelijk afgesloten. De programma’s worden administratief afgesloten als er geen 
lasten meer worden verwacht.

In totaal is per 31 december 2013 voor k€ 14.762 verplicht aan FOM-inbreng voor goedgekeurde IPP’s (exclusief 
restbudgetten). Het laatste jaar waarin nog een programma financieel is verplicht is 2018.

Programma uitputting van IPP’s t/m 2013

looptijd
programma

budget
totaal

budget
t/m 2012

uitputting
t/m 2012

budget
2013

uitputting
2013

resterend
budget per  

31-12-2013

ke ke ke ke ke ke

i09. Joint Solar Programme (JSP) 2005-2013  7.281  6.288  5.382  1.010  850  1.066 
i10. Extreme UV multilayer optics (XMO) 2005-2010  -  -  -  -  26  (26)
i13. Fundamentals of heterogeneous bubbly flow (FHBF) 2007-2012  1.021  960  1.006  61  14  1 
i14. Microscopy and modification of nano-structures  
       withfocused electron and ion beams (MMN)

2007-2012  2.736  2.807  2.750  -  126  (69)

i15 Size dependent material properties (SDMP) 2008-2013  2.024  2.024  1.419  -  437  168 
i16. Innovative Physics for Oil and Gas (iPOG) 2008-2015  4.533  3.783  2.629  600  762  992 
i18. Magnetocaloric materials not only for cooling  
       applications (MCM)

2008-2012  1.388  1.345  1.292  -  53  - 

i19. Bio(-related) materials (BRM) 2008-2013  5.056  4.806  3.392  250  768  896 
i20. Contact line control during wetting and  
       dewetting (CLC)

2009-2014  1.842  1.688  1.194  115  232  377 

i23. Controlling photon and plasma induced processes  
       at EUV optical surfaces (CP3E)

2009-2015  5.528  4.873  2.237  420  1.948  1.108 

i24. Improved solid-state ligh sources (SLS) 2010-2014  1.083  685  559  285  276  135 
i25. Spectroscopic analysis of particles in water (SAPW) 2010-2015  1.160  536  271  272  240  297 
i26. Topological quantum computation (TQC) 2011-2018  3.890  1.185  1.690  1.265  1.114  (354)
i27. Understanding the visco-elasticity of   
       elastomer-based nanocomposites  (VEC)

2011-2015  1.652  709  381  470  367  431 

i28. Thirtd generation magnetocaloric materials (3GM) 2011-2015  2.380  932  370  607  504  665 
i30. High Tech Systems and Materials (HTSM) 2013-2017  2.683  -  -  1.221  61  1.160 
i31. The science of atmospheric plasma processing of  
        functional films (APFF)

2013-2018  1.700  -  -  735  66  669 

i32. Computional sciences for energy reseach (CSER) 2012-2021  20.000  -  -  950  415  535 
i33. Nanophotonics for solid-state lighting (NSL) 2013-2017  4.100  -  -  900  -  900 
i34. Fundamental fluid dynamics challenges of  
       extreme ultraviolet lithography (FEUL)

2013-2018  1.496  -  -  275  41  234 

i99. Overgangsprogramma IPP 2008-2020  -  -  15  -  -  (15)
i00. IPP Bureau 2007-2013  (319)  (340)  (339)  (13)  (14)  - 
       Centraal budget voor IP-programma’s 1990-2030  140.323  112  (2)  957  -  1.071 

Totaal Industrial Partnership Programmes  211.557  32.393  24.246  10.380  8.286  10.241 
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9. FOM-Projectruimte

2013
budget 

2013 2012
k€ k€ k€

Honoreringsjaar:
P13 Jaarronde 2013  196  1.414  - 
P12 Jaarronde 2012  1.438  3.756  539 
P11 Jaarronde 2011  2.888  3.033  2.276 
P10 Jaarronde 2010  2.530  2.217  2.231 
P09 Jaarronde 2009  1.919  1.543  2.152 
P08 Jaarronde 2008  1.248  572  1.651 
P07 Jaarronde 2007  121  39  408 
P06 Jaarronde 2006  30  -  358 
P05 Jaarronde 2005  62  -  93 
P04 Jaarrondes voor 2005  -  -  6 

Nader te bestemmen projectruimte  -  (4.106)  - 

Totaal FOM-Projectruimte  10.432  8.468  9.714 

De totale lasten voor de FOM-Projectruimte waren in 2013 k€ 718 hoger dan in 2012. Bij de oude jaarrondes 
zijn de lasten hoger dan in de begroting en nemen de restantbudgetten af, terwijl bij de recente jaarrondes de 
lasten achterblijven bij de begroting en de restantbudgetten toenemen.

Het verschil van k€ 1.964 tussen de lasten en de begroting komt door het oplopen van de bestedingsachterstand 
op de toegewezen projecten (totaal met k€ 2.142) gecompenseerd door de negatieve begrotingsboeking van  
k€ 4.106 op de post Nader te bestemmen projectruimte.

In totaal is per 31 december 2013 voor k€ 30.155 verplicht aan projecten (exclusief restbudgetten). 
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10. Andere activiteiten

2013
budget 

2013 2012
k€ k€ k€

A00 Andere activiteiten overig (1)  -  (42)
A02 FOm/v  305  509  264 
A05 Knelpunten en experimenten  2.354  2.271  1.415 
A06 Contract research  16.509  17.676  15.002 
A08 WBSO  120  108  143 
A09 Outreach  68  -  89 
A12 Nieuwbouw  7.840  2.460  1.257 
A13 Personeelsfondsen  426  1.360  592 
A14 Vervangend onderhoud  494  888  671 
A15 BSIK  -  -  14 
A16 Valorisatie  581  150  690 
A17 Relocatie DIFFER  792  812  20 

  
Totaal andere activiteiten  29.488  26.234  20.115 

In totaal zijn de lasten van de andere activiteiten in 2013 k€ 9.373 hoger dan in 2012. Opvallende posten ten 
opzichte van 2012 zijn de hogere lasten voor Knelpunten en Experimenten k€ 939, (Topsector Chemie k€ 500 
en hogere kosten Workshops en symposia k€ 204). Daarnaast zijn de lasten Contractresearch k€ 1.507 hoger 
dan in 2012. Dit is deels het gevolg van hogere lasten in 2013, bijvoorbeeld hogere kosten voor de vanuit 
Campus Challenge gefinancierde ICT vernieuwingen bij AMOLF en FOM-Nikhef in 2013 (k€ 202), en sloopkosten 
(k€ 268). Daarnaast waren de kosten in 2012 lager als gevolg van doorbelasting van een deel van de kosten 
naar de missiebudgetten van de instituten (de eigen bijdrage). De kosten voor nieuwbouw zijn k€ 6.583 
gestegen en de kosten voor Relocatie DIFFER k€ 772. De totale lasten over 2013 zijn k€ 3.254 hoger dan 
begroot, met name door de kosten voor de nieuwbouw.

11. Algemene kosten van de organisatie

resterend
budget per 

1-1-2013
budget

2013
uitputting

2013

resterend
budget per 

31-12-2013
k€ k€ k€ k€

Lasten algemene kosten van de organisatie 4.409  5.887  5.530  4.766 
Af: doorberekende beheerskosten -  (1.311)  (766)  (545)

Totaal algemene kosten van de organisatie 4.409  4.576  4.764  4.221 

De algemene kosten van de organisatie zijn in 2013 k€ 525 lager dan in 2012 (k€ 4.764 versus k€ 5.289).  
Dit wordt onder meer veroorzaakt door de ontvangen vergoeding in 2013 van NWO voor support van ISAAC  
(k€ 225) en lagere materiële lasten vanwege incidentele activiteiten. Het aandeel van de beheerskosten ten 
opzichte van de totale lasten is afgenomen (van 5,3% in 2012 naar 4,57% in 2013).
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12. Balansmutaties

2013
budget 

2013 2012
k€ k€ k€

Activeringen in materiële vaste activa  (8.759)  (11.203)  (4.119)
Afschrijvingen materiële vaste activa  3.517  3.427  4.195 
Overige balansmutaties  (74)  -  170 
Diverse mutaties UWV en overige  (227)  -  7 
Mutatie vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld  (509)  -  119 
Mutatie voorzieningen  79  (954)  (525)

Totaal balansmutaties  (5.973)  (8.730)  (153)

De balansmutaties zijn in 2013 k€ 5.820 lager dan in 2012. Dit komt door hogere activeringen vanwege de 
nieuwbouw DIFFER en door verlaging van de reservering van de UWV uitkering en verlaging van de waardering 
van de vakantiedagen. 

13. Bestedingsmutaties

De post bestedingsmutaties betreft begrotingscijfers om inzicht te geven welk deel van de resterende 
budgetten in het begrotingsjaar tot besteding zal komen en 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.

14. Financiële baten en lasten

2013
budget 

2013 2012
k€ k€ k€

Rente baten  342  599  838 
Af: Overige (bankkosten e.d.)  (9)  -  (14)

Totaal financiële baten en lasten  333  599  824 

In 2013 zijn de financiële baten en lasten ten opzichte van 2012 afgenomen van k€ 824 naar k€ 333. De 
rentebaten zijn lager dan 2012, wat voornamelijk het gevolg is van een gemiddeld lager rentepercentage. Daar 
waar de gemiddelde rentevergoeding over 2012 nog 1,72 procent was, bedraagt deze over 2013 0,70 procent.
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NETTO EXPLOITATIESALDO

15. Mutatie algemene reserve, onbestemd

De onttrekking aan de algemene reserve, onbestemd van k€ 279 negatief is als volgt opgebouwd.

2013
begroting 

2013 2012
k€ k€ k€

Ontvangen rente (per saldo)  322  599  803 
Bestemming bijzondere baten  6 (18)  119 
Vrijval pensioenverplichtingen  69  51  143 
Reorganisatieverplichtingen  -  -  4 
Beëindiging KVI (1.379)  -  - 
Relocatie DIFFER  703 (324)  602 

Totaal mutatie algemene reserve, onbestemd  (279)  308  1.671 

16. Mutatie algemene reserve, bestemd

De algemene reserve, bestemd heeft in 2013 een mutatie van k€ 3.728.
De waarde materiële vaste activa stijgt in 2013 met k€ 5.242, met name als gevolg van de nieuwbouw 
DIFFER. 
De post additionele fondsen instituten is in 2013 afgenomen met k€ 1.525. 

17. Mutatie bestemde reserves

De mutatie van de bestemde reserves is in 2013 k€ 4.154 negatief (begroot was k€ 5.213 negatief). Dit betekent 
dat er in het verslagjaar meer is uitgegeven dan ten laste van de NWO-basissubsidie aan budgetten is 
opgenomen (i.c. inlopen bestedingsachterstand).

18. Mutatie bestemde fondsen

Dit betreft de per saldo afname van de bestemde fondsen van k€ 1.665. Dit is lager dan de begrote afname van 
k€ 5.273 omdat de begroting is gebaseerd op de oude grondslagen met een andere definitie van de bestemde 
fondsen (zie hoofdstuk II.2).

Voor een nadere toelichting van de posten 16 tot en met 18, zie hoofdstuk IV-1.

76
FOM Financieel Jaarverslag 2013



IV.3  TOELICHTING KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht geeft op een andere wijze inzicht in de kasstroom van FOM en laat zien waardoor de 
toename van de liquiditeit van k€ 2.117 wordt veroorzaakt. 
De kasstroom uit operationele activiteiten leidt per saldo tot een stijging van k€ 5.804 als gevolg van een 
toename van de vlottende middelen (vooruitontvangen subsidies).
De kasstroom uit investeringsactiviteiten leidt tot een daling van de liquide middelen van k€ 8.797, met 
name door investeringen in de materiële vaste activa.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten leidt tot een stijging van de liquide middelen k€ 5.110, met 
name door de opgenomen renteloze geldlening voor de nieuwbouw DIFFER.
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IV.4  NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN  
EN VERPLICHTINGEN

Toekomstige verplichtingen
Voor 2013 en verder heeft FOM zich voor de BUW al verplicht door middel van toekenningen voor projecten. 
Daarnaast kent FOM diverse verplichtingen tot financiële 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: 324 per 31-12-2013), als voor het tijdelijke personeel (aantal fte’s: 722 per 31-12-
2013). 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. 

CVIM
De maximale inbreng van FOM in de CVIM bedraagt k€16.224. De inbreng tot en met 2013 bedraagt k€ 13.681. 
Het samenwerkingsverband HFML is een gebruiker van de magneetfaciliteit. De CVIM zal in 2014 worden 
ontbonden.

Verhuur- en huurovereenkomsten 
FOM heeft verplichtingen van geringe omvang op grond van diverse verhuur- en huurovereenkomsten. Het gaat 
onder andere om huurovereenkomst van het kantoor aan de Van Vollenhovenlaan. Ingaande 1 januari 2013 is 
een nieuwe huurovereenkomst afgesloten tot en met 31 maart 2021. Voor deze overeenkomst is een 
bankgarantie afgegeven bij het Ministerie van Financiën door FOM voor de looptijd van de huurovereenkomst 
(k€ 82,6). Voorts is sprake van verhuur van de AmPS/MEA-gebouwen.

Nieuwbouw DIFFER
Op 16 september 2013 is de bouw van het nieuwe laboratorium van het FOM-instituut voor funderend 
energieonderzoek DIFFER officieel van start gegaan. Volgens de planning zal de nieuwbouw op 1 februari 2015 
worden opgeleverd. De totale aanneemsom van de bouw bedraagt k€ 26.800, waarvan op 31 december 2013 
nog k€ 21.860 door de aannemer te declareren.
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Samenstelling per 31-12-2013.

Uitvoerend Bestuur
Prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter, Technische Universiteit Eindhoven
Prof.dr. Lohse, vice-voorzitter, Universiteit Twente
Dr. Th.J.H. Smit, Shell
Prof.dr. Th. H.M. Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof.dr. N.H. Dekker, Technische Universiteit Delft.

Raad van bestuur
Prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter (TU/e) 
Prof.dr. D. Lohse, vice-voorzitter (UT) 
Prof.dr.ir. J.P.H. Benschop (ASML)
Prof.dr. S.C.M. Bentvelsen (UvA) 
Prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)
Prof.dr. N.H. Dekker (TUD)
Prof.dr.ir. M.G.D. Geers (TU/e)
Prof.dr. R. van Grondelle (VU)
Prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny (TU/e) 
Prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)
Dr. H. van Houten (Philips)
Dr.ir. J.G.H. Joosten (DSM)
Prof.dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG)
Prof.dr. J. Knoester (RUG)
Ir. P.A.O.G. Korting (ECN)
Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TUD) 
Prof.dr. R. Loll (RU)
Prof.dr.ir. J.C. Maan (RU)
Prof.dr. F.C. MacKintosh (VU)
Dr. M. Nip (Tata Steel)
Prof.dr. Th. Peitzmann (UU)
Prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)
Prof.dr. P. Rudolf (RUG)
Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek (LEI)
Dr. Th.J.H. Smit (Shell) 
Prof.dr.ir. E.-J. Sol (TNO)

V-1  SAMENSTELLING VAN BESTUURDERS  
EN TOEZICHTHOUDERS
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V-2  SUBSIDIEVOORWAARDEN

FOM ontvangt haar subsidie grotendeels van NWO. De NWO-basissubsidie is ongeveer 73% 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 middelgrote subsidies geldt een onder- en bovengrens qua bedrag bij de 
aanvraag. De subsidies voor 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 8% van de totale 
baten (omvang 2013: k€ 7.926), gelden specifieke subsidievoorwaarden.

De resterende 19% aan baten 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 specifieke subsidie- en contractvoorwaarden. 

V-3   VERBONDEN RECHTSPERSONEN 

Onder verbonden rechtspersonen worden de partijen/instellingen vermeld waar FOM geen beslissende zeggen- 
schap over heeft, maar waar wel de directe of indirecte bevoegdheid bestaat om bestuursleden te benoemen of 
te ontslaan.

Verbonden rechtspersonen zijn:

Stichting Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) te Amsterdam.
Activiteit: Het beheer en het onderhoud met betrekking tot de terreinen en opstallen, zich bevindend in het 
Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, alsmede de exploitatie van gemeenschappelijke voorzieningen 
voor 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. Het samenwerkingsverband HFML is een afnemer van de CVIM. 
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 CVIM, die ten doel 
heeft het verkrijgen, beheren en exploiteren van een of meerdere magneetfaciliteiten. 

Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) te Den Haag.
Activiteit: Het ontwerpen en/of sluiten van (collectieve) (raam)overeenkomsten met de Centrales van Over- 
heidspersoneel.
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V-4  BALANS PER 31-12-2013 NAAR ORGANISATIEONDERDELEN

ACTIVA
 AMOLF 

FOM- 
Nikhef  DIFFER  BUW 

FOM-
bureau 

FOM-
algemeen  Totaal 

  k€    k€   k€  k€  k€  k€  k€ 

Vaste activa
1. Materiële vaste activa  22.895  11.832  10.772  -  458  623  46.580 
2. Financiële vaste activa  -  -  -  81  -  4.562  4.643 

 22.895  11.832  10.772  81  458  5.185  51.223 

Vlottende activa
3. Voorraden  93  126  91  -  -  -  310 
4. Onderhanden projecten  2.653  1.148  864  369  -  -  5.034 
5. Vorderingen op korte termijn  1.204  2.487  1.507  3.986  707  8.629  18.520 
6. Rekening-courant  8.397  1.764  10.028  46.540  3.880  (70.609)  - 
7. Liquide middelen  5  3  1  -  -  50.187  50.196 

 12.352  5.528  12.491  50.895  4.587  (11.793)  74.060 

TOTAAL ACTIVA  35.247  17.360  23.263  50.976  5.045  (6.608)  125.283 

PASSIVA
 AMOLF 

FOM-
Nikhef  DIFFER  BUW 

FOM-
bureau 

FOM-
algemeen  Totaal 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

8. Eigen vermogen  29.617  8.179  19.993  37.481  4.813  (29.650)  70.433 

9. Voorzieningen  -  -  -  -  -  6.155  6.155 

10. Langlopende leningen  -  -  -  -  -  4.726  4.726 

11. Kortlopende schulden  5.630  9.181  3.270  13.495  232  12.161  43.969 

TOTAAL PASSIVA  35.247  17.360  23.263  50.976  5.045  (6.608)  125.283 
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V-5  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 NAAR ORGANISATIEONDERDELEN

AMOLF
FOM-

Nikhef DIFFER BUW
FOM-

bureau
FOM-

algemeen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

BATEN 
1. NWO basissubsidie  12.398  15.436  17.583  36.547  4.576  (12.322)  74.218 
2. Overheidsbijdragen en subsidies  1.333  -  638  753  254  2  2.980 
3. Baten werk in opdracht van derden  3.057  5.266  3.205  5.571  270  273  17.642 
4. Overige baten  -  4.536  -  -  -  2.197  6.733 

TOTAAL BATEN  16.788  25.238  21.426  42.871  5.100  (9.850)  101.573 

LASTEN
5. Missiebudgetten  8.859  11.565  4.565  -  -  -  24.989 
6. FOM-programma’s  2.285  4.263  2.477  22.511  -  754  32.290 
7. Industrial Partnership Programmes  524  7  2.018  5.400  169  168  8.286 
8. Projectruimte  730  491  -  9.130  -  81  10.432 
9. Andere activiteiten  4.941  9.122  11.771  697  195  2.762  29.488 
10. Algemene kosten van de organisatie  -  -  -  -  4.764  -  4.764 

Totaal activiteiten  17.339  25.448  20.831  37.738  5.128  3.765  110.249 

11. Balansmutaties  891  362  (6.297)  (38)  (156)  (735)  (5.973)
12. Bestedingsmutaties  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAAL LASTEN  18.230  25.810  14.534  37.700  4.972  3.030  104.276 

SALDO BATEN EN LASTEN  (1.442)  (572)  6.892  5.171  128  (12.880)  (2.703)
13. Financiële baten en lasten  -  -  -  -  -  333  333 

NETTO EXPLOITATIESALDO  (1.442)  (572)  6.892  5.171  128  (12.547)  (2.370)

83
FOM Financieel Jaarverslag 2013



V-6  PERSONELE EN MATERIËLE LASTEN 2013 NAAR ORGANISATIEONDERDELEN

AMOLF
FOM-

Nikhef DIFFER BUW
FOM-

bureau
FOM-

algemeen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  8.562  12.035  6.883  19.645  2.880  340  50.345 
Sociale lasten  920  1.215  693  2.218  276  13  5.335 
Pensioenpremies  1.157  1.665  960  2.455  438  19  6.694 
Lonen en salarissen  10.639  14.915  8.536  24.318  3.594  372  62.374 

Dotaties personele voorzieningen  -  -  -  -  -  -  - 
Personeel niet in loondienst  9  147  154  539  314  63  1.226 
Overig  238  255  248  356  (162)  (118)  817 
Overige personele lasten  247  402  402  895  152  (55)  2.043 

Af: ontvangen uitkeringen  (14)  (32)  (14)  -  -  (81)  (141)

Totaal personele lasten  10.872  15.285  8.924  25.213  3.746  236  64.276 

Materiële lasten
Afschrijvingen  1.427  1.532  422  -  94  42  3.517 

Huisvestingslasten:
- Huur  11  120  (14)  -  264  -  381 
- Verzekeringen  27  24  125  -  11  -  187 
- Onderhoud  283  571  7  -  139  -  1.000 
- Energie en water  317  794  300  64  -  -  1.475 
- Schoonmaakkosten  116  223  177  -  63  -  579 
- Heffingen  26  39  44  -  4  -  113 
- Overige  -  5  3  -  7  -  15 
Totaal huisvestingslasten  780  1.776  642  64  488  -  3.750 
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Overige lasten:
* Reis- en verblijflasten  571  1.386  508  1.467  128  874  4.934 
* Beheerslasten  328  708  1.469  53  710  298  3.566 
* Bedrijfslasten  2.282  4.861  1.932  4.265  334  408  14.082 
* Overige lasten (doorberekende lasten  (22)  (592)  (93)  6  (435)  1.150  14 
- Subtotaal Administratie- en beheerslasten  3.159  6.363  3.816  5.791  737  2.730  22.596 
- Inventaris en apparatuur  2.611  1.705  1.502  6.828  157  -  12.803 
- Dotatie overige voorzieningen  -  -  -  -  -  79  79 
- Activering Nieuwbouw  -  -  (6.662)  -  -  (57)  (6.719)
- Activeringen overige  (540)  (1.181)  (69)  -  (250)  -  (2.040)
- Deelneming Magneet  -  -  -  (38)  -  -  (38)
- Mutatie voorraad  4  11  12  -  -  -  27 
- Voorziening onderhanden werk  (83)  319  (21)  (158)  -  -  57 
- Nieuwbouw gebouwen  -  -  5.968  -  -  -  5.968 
Totaal overige lasten  5.151  7.217  4.546  12.423  644  2.752  32.733 

Totaal materiële lasten  7.358  10.525  5.610  12.487  1.226  2.794  40.000 

Totaal personele en materiële lasten  18.230  25.810  14.534  37.700  4.972  3.030  104.276 

vervolg
AMOLF

FOM-
Nikhef DIFFER BUW

FOM-
bureau

FOM-
algemeen Totaal

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€
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V-7  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 budget 
 in 

2013

 budget 
 cumulatief 

t/m 2013

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 lasten 
 in 

2013

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2013

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 baten 
 in 

2013

 baten 
 cumulatief 

t/m 2013

 ontvangen 
 cumulatief 

 per 1-1-2012 

 ontvangen 
 in 

2013

 ontvangen 
 cumulatief 

2013

balans
schuld/

vordering
eind 2013

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
115. Towards biosolar cells 
(TBSC)

2010-2015

NWO basis  1.361  361  400  761  361  400  761  361  400  761  - 
NWO incid.  1.000  500  200  700  500  200  700  500  200  700  - 
NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639  -  639  - 
NWO  3.000  1.500  600  2.100  1.500  600  2.100  1.500  600  2.100  - 
NWO/ALW  500  250  125  375  141  92  233  250  125  375  142 
Min EZ  3.500  1.400  700  2.100  985  645  1.630  1.260  700  1.960  330 

Totaal Programma 115  7.000  3.150  1.425  4.575  1.970  1.290  3.260  2.626  1.337  3.963  3.010  1.425  4.435  472 

V-8  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES NWO

verplichting
nummer

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 budget 
 in 

2013

 budget 
 cumulatief 

t/m 2013

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 lasten 
 in 

2013

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2013

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 baten 
 in 

2013

 baten 
 cumulatief 

2013

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 ontvangen 
 in 

2013

 ontvangen 
 cumulatief 

2013

balans
schuld/

vordering
eind 2013

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Sectorplan natuur-en 
scheikunde:

2009-2016

Vergoeding commissieleden 705AO-2324  233  132  21  153  124  21  145  - 
Secretariaat 705AO-2324  300  180  30  210  180  30  210  - 
Overige kosten 705AO-2324  67  32  4  36  11  -  11  - 
Monitoring  270  108  54  162  17  100  117 

Totaal Sectorplan natuur- en 
scheikunde

 870  452  109  561  332  151  483  443  109  552  443  109  552  - 

Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren
Totaal LNVH  -  300  150  450  281  161  442  300  150  450  300 - 300  150 

1) In 2011 is k€ 9 terugbetaald aan Ministerie van OCW inzake definitieve vaststelling subsidie 2009.
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V-9  CONTROLEVERKLARING 

De jaarrekening is gecontroleerd door Blömer accountants en adviseurs te Nieuwegein. Dit heeft geleid tot een 
goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, die hierna is opgenomen.

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 budget 
 in 

2013

 budget 
 cumulatief 

t/m 2013

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 lasten 
 in 

2013

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2013

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 baten 
 in 

2013

 baten 
 cumulatief 

t/m 2013

 ontvangen 
 cumulatief 

 per 1-1-2012 

 ontvangen 
 in 

2013

 ontvangen 
 cumulatief 

2013

balans
schuld/

vordering
eind 2013

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
115. Towards biosolar cells 
(TBSC)

2010-2015

NWO basis  1.361  361  400  761  361  400  761  361  400  761  - 
NWO incid.  1.000  500  200  700  500  200  700  500  200  700  - 
NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639  -  639  - 
NWO  3.000  1.500  600  2.100  1.500  600  2.100  1.500  600  2.100  - 
NWO/ALW  500  250  125  375  141  92  233  250  125  375  142 
Min EZ  3.500  1.400  700  2.100  985  645  1.630  1.260  700  1.960  330 

Totaal Programma 115  7.000  3.150  1.425  4.575  1.970  1.290  3.260  2.626  1.337  3.963  3.010  1.425  4.435  472 

V-8  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES NWO

verplichting
nummer

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 budget 
 in 

2013

 budget 
 cumulatief 

t/m 2013

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 lasten 
 in 

2013

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2013

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 baten 
 in 

2013

 baten 
 cumulatief 

2013

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2012 

 ontvangen 
 in 

2013

 ontvangen 
 cumulatief 

2013

balans
schuld/

vordering
eind 2013

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Sectorplan natuur-en 
scheikunde:

2009-2016

Vergoeding commissieleden 705AO-2324  233  132  21  153  124  21  145  - 
Secretariaat 705AO-2324  300  180  30  210  180  30  210  - 
Overige kosten 705AO-2324  67  32  4  36  11  -  11  - 
Monitoring  270  108  54  162  17  100  117 

Totaal Sectorplan natuur- en 
scheikunde

 870  452  109  561  332  151  483  443  109  552  443  109  552  - 

Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren
Totaal LNVH  -  300  150  450  281  161  442  300  150  450  300 - 300  150 

1) In 2011 is k€ 9 terugbetaald aan Ministerie van OCW inzake definitieve vaststelling subsidie 2009.
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Bijlage 

LIJST MET AFKORTINGEN

AB-NWO Algemeen Bestuur van NWO
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMOLF FOM-instituut AMOLF
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
AO Administratieve Organisatie
ARCNL Advanced Research Centre for Nano Lithography

Bsik Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen
B-WOI Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek

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
CWI Centrum Wiskunde & Informatica

DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research

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
GTI’s Grote Technologische Instituten

HFML High Field Magnet Laboratory (bij de RU)

IC Interne Controle
IPP Industrial Partnership Programmes
ITER International Thermo-nuclear Experimental Reactor 

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KVI Kernfysisch Versneller Instituut
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LEI Universiteit Leiden
LNVH Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Nikhef Samenwerkingsverband Nationaal Instituut voor subatomaire fysica Nikhef
NIN-KNAW Nederlands Instituut voor Neuroscience (KNAW-instituut)
NRG Nuclear Research and Consultancy Group
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

oio onderzoeker in opleiding
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

RU Radboud Universiteit Nijmegen
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RvB Raad van Bestuur

SBIM Stichting Beheer Internationale Magneetfaciliteit
SROI  Seniorenregeling Onderzoeksinstellingen
STW Technologiestichting STW

TKI  Topconsortium voor Kennis en Innovatie
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 Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VU Vrije Universiteit

WCW Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer
WUR Wageningen Universiteit en Research Centre 
WVOI Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen
WW Werkloosheidswet
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Op de voorkant

AMOLF-onderzoekers spieken naar de  
vergeten component van licht

Bij het FOM-instituut AMOLF zijn in 2013 voor het eerst tegelijkertijd de elek- 
trische én magnetische velden van licht gemeten. De metingen bieden een 
nieuwe mogelijkheid om het samenspel tussen licht en materie op de nanoschaal 
te bestuderen. Daarom verwachten de onderzoekers dat hun vondst een grote 
stimulans geeft aan de ontwikkeling van nieuwe metamaterialen, bijvoorbeeld 
materiaal voor onzichtbaarheidsmantels.

Om beide velden tegelijkertijd te meten, gebruikten de AMOLF-onderzoekers een zeer 
kleine naald waarin een optische vezel zit van slechts 200 nanometer (200 miljardsten van 
een meter) breed. Om de vezel zit een dun laagje aluminium. De optische vezel leidt een 
klein deel van het licht onder de naald naar een detector. Door de naald in een vlak boven 
een object te bewegen, vormt het apparaat een beeld van de verdeling van het licht boven 
het object. 

Twee velden in één klap
Tot voor kort werd aangenomen dat zo'n naald alleen het elektrische veld waarneemt. 
Recent ontstond daar echter controverse over, toen verschillende wetenschappers 
opperden dat de naald in plaats daarvan het magnetisch veld registreert. Om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid, deed het AMOLF-team metingen boven een fotonisch 
kristal. 

Zo'n kristal sluit licht op in een plak silicium van slechts 220 nanometer dik, waarin een 
doordacht patroon van gaten is geëtst. De fotonische kristallen hebben de bijzondere 
eigenschap dat de elektrische en magnetische velden verschillend veranderen wanneer de 
afstand tot het kristal verandert. Door de verschillende afstanden tot het kristal te 
scannen, konden de onderzoekers dus de bijdragen van het elektrische en het magnetische 
veld boven het kristal ontrafelen. 

De illustratie op de voorkant is een artistieke interpretatie van dit unieke experiment. 
Rechts is de aluminium naald met glazen kern te zien. Links toont het middelste vlak een 
reeks scans boven de structuur, gemaakt op verschillende hoogten, van links (380 
nanometer boven het kristal) naar rechts (20 nanometer boven het kristal). Uit deze 
metingen ontrafelden de onderzoekers de elektrische (bovenste berglandschap) en de 
magnetische (onderste berglandschap) velden.

 De onderzoekers, B. le Feber, N. Rotenberg D.M. Beggs 
en L. Kuipers, publiceerden deze resultaten in het tijd- 
schrift Nature Photonics op 15 december 2013, in het 
artikel getiteld Simultaneous measurement of nanoscale 
electric and magnetic optical fields, te vinden via  
DOI: 10.1038/nphoton.2013.323 of op te vragen via 
library@amolf.nl.  

 Wetenschappelijke hoogtepunten uit het onderzoek  
van 2013 vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013 en in 
het Engels via www.fom.nl/highlights2013.

mailto:library@amolf.nl
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
http://www.nature.com/nphoton/journal/v8/n1/pdf/nphoton.2013.323.pdf#access
www.fom.nl/hoogtepunten2013
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