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VOORWOORD

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM, die onderdeel 
uitmaakt van NWO, biedt u hierbij het Financieel Jaarverslag 2015 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 2015. 

– Sociaal Jaarverslag
 Hierin wordt inzicht gegeven in de samenstelling van het FOM personeels- 

bestand per 31 december 2015 en het in 2015 gevoerde personeels- en 
arbobeleid.

– Financieel Jaarverslag
 Hierin wordt inzicht geboden in de balans per 31 december 2015, de baten en 

lasten en de kasstroom in 2015.

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 Weten- 
schappelijk Onderzoek (NWO) financieel verslag doet. 

Dit verslag is voorzien van een goedkeurende controleverklaring afgegeven 
door HLB Blömer accountants en adviseurs te Nieuwegein. Deze verklaring is 
opgenomen in hoofdstuk V ‘Overige informatie’.

Namens het Uitvoerend Bestuur,

dr.ir. C.L.A. (Christa) Hooijer 
directeur FOM a.i.

Utrecht, 29 februari 2016
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SAMENVATTING van de financiële  
ontwikkelingen en perspectieven

BATEN

De baten van FOM in 2015 zijn iets lager dan die in 2014 (111,0 versus 114,7 miljoen euro), maar 
nog steeds veel hoger dan in de jaren daarvoor. De bestedingsvrijheid van FOM krimpt echter, 
omdat de ongeoormerkte baten van NWO dalen (van 61,3 miljoen euro in 2011 naar 56,3 miljoen 
euro in 2015) als gevolg van bezuinigingen door NWO. Daardoor is het aandeel van de 
ongeoormerkte baten gedaald van 62 procent in 2010 naar 51 procent in 2014 en 2015.  
Vanwege reeds aangekondigde bezuinigingen door NWO op de ongeoormerkte baten van 
FOM, zal dit aandeel naar verwachting verder dalen.

Vanwege de doel- en projectsubsidies van NWO stijgen de totale NWO-baten in de periode 
2011-2015. Desondanks daalt het totale aandeel van NWO in de baten van FOM in de periode 
2011 tot en met 2015 (van 82 procent in 2011 naar 75 procent in 2015). In deze periode zijn door 
de Industrial Partnership Programmes van FOM de baten van de bedrijven fors gegroeid; van 
4,2 miljoen euro in 2011 naar 8,7 miljoen euro in 2015. Dankzij de ERC-subsidies voor onder- 
zoekers bij de FOM-instituten zijn de baten van de Europese Unie gestegen van 3,0 miljoen 
euro in 2011 naar 7,2 miljoen euro in 2015. 
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LASTEN

De lasten van FOM zijn fors gestegen in de periode 2011-2015. Dit is het gevolg van een  
toename van zowel de personele lasten, mede vanwege een hogere personeelsbeze�ing  
(van gemiddeld 1.009 FTE in 2011 naar gemiddeld 1.036 FTE in 2015), als hogere materiële  
lasten (van 29,8 miljoen euro in 2011 naar 40,1 miljoen euro in 2015). Dit is een uitvloeisel  
van de hogere baten voor FOM.

Het ne�o exploitatiesaldo in 2015 is positief door toename van de bestedingsachterstand.  
De  term ‘bestedingsachterstand’ betekent dat binnen FOM toegewezen programma’s en 
projecten langzamer tot besteding komen dan oorspronkelijk was begroot. Ook in de jaren 
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daarvoor werd het resultaat in belangrijke mate bepaald door de toename of afname van de 
bestedingsachterstand. Daarnaast was er in 2014 sprake van een rentesubsidie voor de 
nieuwbouw DIFFER (M€ 5,0), die het ne�o saldo positief beïnvloedde.

PERSPECTIEF FOM

FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Op maandag 13 april 2015 hee² NWO de nieuwe strategienota voor de periode 2015-2018 
gepresenteerd aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Bij deze gelegenheid zijn ook de 
contouren geschetst van de nieuwe NWO-organisatie. Vier domeinen gaan de hoofdstructuur 
vormen, waaronder één domein wiskunde en natuurwetenschappen. De NWO-instituten 
worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte institutenorganisatie (organisatievorm: 
stichting). 

Consequentie van de organisatieaanpassing van NWO is dat de Stichting FOM eind 2016, zoals 
nu wordt voorzien, opgaat in de institutenorganisatie van NWO door middel van een juridische 
fusie. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats rond de zomer van 2016.  
De institutenorganisatie neemt de medewerkers van FOM (zowel die bij de FOM-instituten als 
die bij de universitaire werkgroepen) en de lopende onderzoeksactiviteiten van FOM en de 
verplichtingen die daarmee verband houden over. Een beperkt deel van de medewerkers van 
het FOM-bureau wordt na de splitsing gedetacheerd bij NWO of zal daardoor worden over- 
genomen. Dit garandeert de continuïteit van de (financiering van) de onderzoeksactiviteiten 
van FOM. Het bestuur van NWO hee² tot en met 2018 een werkgelegenheidsgarantie 
afgegeven.



I.   STICHTING FOM
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I.1  DE ORGANISATIE  

DE STICHTING FOM

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) is op 15 april 1946 opgericht en 
is gevestigd te Utrecht. FOM stelt zich tot doel om samen met academische en industriële 
partners excellent grensverleggend natuurkunde onderzoek uit te voeren. FOM bestrijkt het 
hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot door 
toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link naar het 
bedrijfsleven, innovatie, het huidige topsectorenbeleid en maatschappelijke uitdagingen zoals 
het energieprobleem. Daarbij hecht FOM veel waarde aan de interactie met aangrenzende 
vakgebieden en tussen onderzoekers onderling, om proactief nieuwe onderzoeksrichtingen te 
signaleren en gecoördineerd een impuls te geven. FOM stree² er naar een efficiënte en 
slagvaardige Nederlandse wetenschapsorganisatie te zijn, die bekend staat als een 
toegankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt met een netwerk van toponderzoekers.

Centraal staat de hoge kwaliteit van het onderzoek en de onderzoekers aan de FOM-instituten 
en -werkgroepen. FOM wijst selectief in competitie middelen toe aan ingediende onderzoeks- 
aanvragen op basis van kwaliteit en innovativiteit. FOM investeert als werkgever in de 
opleiding en begeleiding van jong talent en kent een actief diversiteitsbeleid. In bredere zin zet 
FOM zich ook in om het Nederlandse kennissysteem optimaal te laten functioneren en 
toekomstbestendig te maken. 

FOM hee² de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

FOM EN NWO

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 (AB-
NWO) vanwege het onderzoek dat in de FOM-instituten wordt uitgevoerd en anderzijds vanuit 
het NWO-Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN) 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 (samen FOM/N). 

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.

CONSEQUENTIES ORGANISATIEAANPASSING NWO

Op maandag 13 april hee² NWO de nieuwe strategienota voor de periode 2015-2018 
gepresenteerd aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Bij deze gelegenheid zijn ook de 
contouren geschetst van de nieuwe NWO-organisatie. Vier domeinen gaan de hoofdstructuur 



11

FOM Financieel Jaarverslag 2015

vormen, waaronder één breed bètadomein. De NWO-instituten worden gezamenlijk onder- 
gebracht in een aparte institutenorganisatie. Dit betekent een opsplitsing van de huidige 
FOM-organisatie. Het granting deel zal samen met de Chemische Wetenschappen, 
Astronomie, Wiskunde, Informatica, en Aard- en Levenswetenschappen het nieuwe domein 
wiskunde en natuurwetenschappen  vormen van het zelfstandig bestuursorgaan NWO. De 
FOM-instituten en ARCNL worden deel van de nieuwe institutenorganisatie van NWO 
(organisatievorm: stichting).

Per 1 juni 2015 is voormalig FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos door NWO aangesteld als 
programmadirecteur transitie1. In die rol is hij gesprekken aangegaan met alle instituuts- 
directeuren en voorzi�ers van instituutsbesturen, de voorzi�ers en directeuren van alle 
gebieden en diverse (staf)afdelingen binnen de NWO-koepel. Gedurende de zomer hee² Van 
Saarloos zich geconcentreerd op het verva�en van zijn bevindingen in een Plan van aanpak 
voor de transitie. Het plan gee² de stappen aan waarmee het nieuwe organisatiemodel van 
NWO wordt voorbereid. 1 januari 2017 is de datum waarop de veranderingen voor de nieuwe 
besturing en organisatie ingaan. Het Plan van aanpak is in oktober vastgesteld door de 
Stuurgroep Organisatieaanpassing, onder voorzi�erschap van ir. Roelof de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn. 

Na de vaststelling van het Plan van aanpak zijn vij²ien werkgroepen ingesteld die delen van 
het hoofdontwerp voor het nieuwe NWO hebben uitgewerkt. De adviezen van de werk- 
groepen, die eind januari 2016 zijn opgeleverd, zullen door het programmabureau transitie 
worden samengevoegd tot een integraal plan voor het nieuwe NWO. De stuurgroep transitie 
zal naar verwachting eind maart 2016 beslissen over dit ontwerp.

De Raad van Bestuur van FOM hee² besloten constructief bij te dragen aan de vorming van 
het nieuwe NWO. Concreet betekent dit dat FOM een krachtige bijdrage hee² geleverd aan de 
werkgroepen die in het kader van de transitie worden ingesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de 
onderzoekers geen hinder mogen ondervinden van dit proces, terwijl tegelijkertijd duidelijk is 
dat het voor de toekomst van het natuurkundig onderzoek van cruciaal belang is dat FOM in 
deze fase alles doet wat nodig is om een goede indaling in de nieuwe NWO-organisatie te 
garanderen.

Consequentie van de organisatieaanpassing van NWO is dat de Stichting FOM eind 2016,  
zoals nu wordt voorzien, opgaat in de institutenorganisatie van NWO door middel van een 
juridische fusie. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats rond de zomer van 2016.  
De institutenorganisatie neemt de medewerkers van FOM (zowel die bij de FOM-instituten  
als die bij de universitaire werkgroepen) en de lopende onderzoeksactiviteiten van FOM  
en de verplichtingen die daarmee verband houden worden over. Een beperkt deel van de 
medewerkers van het FOM-bureau wordt na de splitsing gedetacheerd bij NWO-ZBO of zal 
daardoor worden overgenomen. Dit garandeert de continuïteit van de (financiering van) de 
onderzoeksactiviteiten van FOM. Het bestuur van NWO hee² tot en met 2018 een werk- 
gelegenheidsgarantie afgegeven.

1   Dr.ir. C.L.A. (Christa) Hooijer hee² als interim-directeur zijn taken per 1 juni 2015 overgenomen.
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STRATEGIE

Volgens de nieuwe strategienota van NWO blij² de komende jaren de kerntaak van NWO het 
bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in vrij en thematisch wetenschappelijk onderzoek in 
alle vakgebieden. De nieuwe strategie voegt daar nieuwe taken en accenten aan toe. Deze 
zullen de verbindingen tussen onderzoekers, met het bedrijfsleven en de maatschappij en naar 
Europa en de toekomst versterken.

Tegelijkertijd met de publicatie van de nieuwe NWO-strategie hebben ook de Raad van 
Bestuur van FOM en het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO (samen FOM/N) het 
Strategisch Plan FOM/N 2015-2019 uitgebracht. Het plan, met de titel Topfysica midden in een 
veranderende wereld, gee² de richting aan voor het natuurkundig onderzoek in Nederland 
voor de komende vijf jaar. Dit definitieve plan is tot stand gekomen na een uitgebreide 
strategiemeeting met meer dan honderd vertegenwoordigers van wetenschap, industrie en 
andere onderzoeksinstellingen in mei 2014, en is door de Raad van Bestuur van FOM definitief 
vastgesteld op 9 december 2014. Vanwege de veranderingen binnen de NWO-organisatie zal 
een aanzienlijk deel van het strategisch plan in een andere bestuurlijke context uitgevoerd 
moeten worden.

De kern van deze nieuwe strategienota van FOM is dat de Nederlandse fysica een ijzersterke 
uitgangspositie hee². Het is de inzet van FOM om deze kracht te behouden, zowel waar het de 
wetenschap als waar het de inzet voor de samenleving betre². Dit vertaalt zich in de volgende 
vier actielijnen die nader worden uitgewerkt in het strategisch plan:
1 topfysica als sterke basis, ook richting Europa en de Big Science;
2 fysica als platform voor multidisciplinair onderzoek;
3 bijdragen aan innovatie, kennisbenu�ing en impact van de fysica;
4 organisatorische inzet voor het Nederlandse wetenschapssysteem vanuit de fysica.

ONDERZOEKSPROGRAMMERING

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

De FOM-instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef en het publiek-private samenwerkingsverband 
ARCNL hebben elk een missiebudget van waaruit zij de infrastructuur van het instituut 
financieren. 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.
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FOM-programma’s bestaan uit samenhangende activiteiten die gericht zijn op het realiseren 
van wetenschappelijke doelstellingen. Een FOM-programma kent een totaalbudget, naar 
financier gespecificeerd, de zogenaamde ‘financiële envelop’, die is verdeeld over kalender- 
jaren. 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 strategie- 
programma’s. Na honorering worden deze twee typen FOM-programma’s gelijk behandeld; in 
de jaarrekening dus ook.

Industrial Partnership Programmes (IPP’s) zijn onderzoeksprogramma’s voor fysisch onder- 
zoek, die geheel door FOM worden uitgevoerd, op gebieden die voor de industrie relevant zijn, 
waarbij externe partners ten minste vij²ig procent van de kosten van het onderzoek voor hun 
rekening nemen. Voor een IPP sluit FOM een overeenkomst met de betrokken bedrijven. De 
meeste programma’s hebben een stuurgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende 
partijen 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 stimuleert FOM de natuurkunde 
in de volle breedte op kwaliteit. Om samenwerking te stimuleren is het maximum voor 
projecten waarbij vanuit twee of meer 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, nieuwbouw, de begrotingspost knelpunten & experimenten en de activiteit 
valorisatie.

Vanuit de algemene kosten van de organisatie wordt het FOM-bureau gefinancierd.

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

Programma’s ultimo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

- FOM programma’s  52  51 64 67 62

- Industrial Partnership Programmes  14 12 19 22 21

Totaal programma’s 66 63 83 89 83

Het aantal FOM-programma’s is in 2015 flink afgenomen omdat er zes programma’s zijn 
afgesloten en er slechts één programma is ingesteld omdat het programmaloket in 2015 was 
gesloten (wegens bezuinigingen is dit loket slechts om het jaar open). De IPP’s genieten volop 
belangstelling van het bedrijfsleven om in dit instrument met de publieke sector samen te 
werken. Het topsectorenbeleid speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. In 2015 zijn 
er twee nieuwe IPP’s ingesteld en zijn er drie afgesloten. 

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 verantwoordelijke de focusgroep en het onderzoek leidt. De focusgroep is 
één van de krachtigste strategische middelen waarover FOM beschikt om in universitaire 
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gebouwen vernieuwend onderzoek te ontwikkelen, complementair aan andere programma-
middelen 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 
inze� en rond een faciliteit. 

De in 2015 actieve focusgroepen zijn:
- 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 fi elds (HFML), RU;
- Free electron lasers for infrared experiments (FELIX), RU.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De leiding over de werkzaamheden van FOM 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. De dagelijkse leiding over FOM berust 
bij de directeur, die daarbij ondersteund wordt door 
het FOM-bureau.

De organisatiestructuur bestaat uit drie FOM-
instituten (AMOLF, DIFFER en Nikhef), het publiek-
private samenwerkingsverband ARCNL, met elk een 
eigen directeur, en de Beheerseenheid Universitaire 
Werkgroepen (BUW), onder verantwoordelijkheid 
van het hoofd BUW, met daarin de universitaire 
werkgroepen op veertien locaties, elk onder verantwoordelijkheid van een werkgroepleider 
(meestal een hoogleraar in dienst van de betrokken universiteit). 

Centrale Ondernemingsraad

AMOLF ARCNL DIFFER Nikhef

Bureau

Uitvoerend Bestuur

Directeur

UT

TUD

MUMC

NIN-KNAW

EUR

UU

RU (incl HFML)

RUG

Werkgroepen

Raad van Bestuur

LEI

VU

CWI

UvA

TU/e

WUR

In dit organogram 
is de situatie 
per 31-12-2015 
weergegeven. 
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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 nanofotonica  

(onder andere nanophotovoltaics) en biofysica. In 2014 is AMOLF een nieuwe onderzoeks- 
lijn begonnen op het gebied van de Designer Ma�er.

-	 DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research te Eindhoven) doet onderzoek 
naar kernfusie als schone, duurzame en veilige energiebron en op het gebied van zonne- 
brandstoffen - efficiënte opslag en transport van duurzame energie in de vorm van 
chemische brandstoffen.

-	 Nikhef (Amsterdam) richt zich op de (astro)deeltjesfysica, onderzoekt de kleinste bouw- 
stenen van materie en hee² nationaal een coördinerende rol. Nikhef is de thuisbasis voor 
het Nederlandse onderzoek bij het Europees centrum voor deeltjesonderzoek CERN 
(Genève).

ARCNL (Advanced Research Center for Nanolithography te Amsterdam)
Het publiek-private samenwerkingsverband van ASML, FOM, UvA/VU voert fundamenteel 
onderzoek uit dat aan de basis ligt van belangrijke nieuwe technologieën voor het produceren 
van computerchips. Door de fysische en chemische processen die cruciaal zijn voor bijvoor- 
beeld extreemultraviolet (EUV) lithografie beter te leren begrijpen, wil ARCNL de kennisbasis 
voor de nanolithografie versterken.

Alle betrokken partijen, te weten ASML, FOM, UvA en VU, delen financiering en governance 
van ARCNL. ARCNL hee² een Governing Board waarin de betrokken partijen vertegen- 
woordigd zijn. FOM fungeert als uitvoerder en beheerder. ARCNL is in 2014 voortvarend 
gestart als afdeling van het FOM-instituut AMOLF. Op 1 september 2015 is ARCNL verzelf- 
standigd binnen FOM. Vanaf het begin is ARCNL reeds 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 naast 
ARCNL in de volgende samenwerkingsverbanden:
– FOM-Nikhef maakt deel uit van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef), 

een samenwerkingsverband tussen FOM, UvA, VU, UU en RU. De directeur van FOM-Nikhef 
is tevens directeur van samenwerkingsverband. In 2015 is besloten dat ook de RuG tot het 
samenwerkingsverband zal toetreden. De inbreng van de RuG betre² het Van Swinderen 
Institute for Particle Physics and Gravity. De toetreding van de RuG wordt in 2016 
geformaliseerd.

– FOM en RU hebben een samenwerkingsverband met betrekking tot de vrije elektronen 
infrarood laser FELIX, een unieke gebruikersfaciliteit. In het kader daarvan wordt deze 
faciliteit geëxploiteerd en gratis beschikbaar gesteld aan onderzoekers in binnen- en 
buitenland.

– FOM en RU hebben de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband HFML met de 
ambitie het hoge magneetveldenlaboratorium (HFML) volledig te benu�en en 
internationaal een leidende positie te verwerven. 

 In 2014 hebben FOM en RU een overeenkomst getekend met de CNRS uit Frankrijk en het 
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf uit Duitsland European Magnetic Field 
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Laboratory om gezamenlijk een enkele coördinerende entiteit in het leven te roepen, het 
European Magnetic Field (EMFL). De betrokken partijen hebben hiervoor op 27 januari 2015 
een Association lnternationale Sans But Lucratif (AISBL) conform Belgisch recht opgericht. 

– FOM en TU/e hebben in 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het funderend 
energieonderzoek een krachtige impuls te geven die er toe bijdraagt het onderzoek aan 
TU/e en DIFFER nationaal en internationaal toonaangevend te laten zijn en waar voor beide 
partijen wervingskracht van uitgaat. In het kader van dit samenwerkingsverband wordt 
door de TU/e een nieuwe onderzoeksgroep opgericht en ingebracht in DIFFER.

– FOM hee² het partnerconvenant met betrekking tot QuTech ondertekend. In deze samen- 
werkingsovereenkomst wordt de intentie uitgesproken om de samenwerking met 
betrekking tot QuTech te continueren voor de periode 2015-2025. QuTech, opgericht in 2013 
door TNO en TU Del², is een onderzoeksinstituut op het gebied van de quantum 
technologie.

Naast deze met name genoemde samenwerkingsverbanden hee² FOM nog diverse andere 
lopende samenwerkingen (zie fom.nl/samenwerking).
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I.2  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
in 2015

OPENING NIEUWBOUW DIFFER

Op donderdag 19 november 2015 openden Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en Ellen 
Williams (directeur ARPA-E) het nieuwe laboratorium van energie-onderzoeksinstituut 
DIFFER in Eindhoven. In dit nieuwe gebouw kan het instituut zijn werk aan zonnebrandstoff en 
en fusie-energie uitbreiden met nieuwe wetenschappelijke teams en nieuwe faciliteiten. Als 
eerste onderzoeksgebouw van Nederland wist het te voldoen aan de hoge eisen van het 
duurzaamheidskeurmerk BREEAM-Excellent.

Het projectbudget van de nieuwbouw DIFFER bedraagt 45 miljoen euro, gefi nancierd door 
FOM, NWO en het ministerie van OCW. Het gebouw werd casco opgeleverd. Een deel van het 
projectbudget is bestemd voor de aanleg van installaties en voor projecten en voor de 
inrichting van werkplaatsen en experimenteerruimtes. Daardoor zullen er ook in 2016 en 2017 
nog kosten voor het project worden gemaakt.

KENNIS- EN INNOVATIECONTRACT 2016-2017

Op 5 oktober 2015 ondertekende NWO als een van de betrokken organisaties het Nederlandse 
Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. Met dit contract onderschrijven overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen, waaronder de Stichting FOM als onderdeel van NWO, de 
inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatie-
systeem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,2 miljard euro geïnvesteerd, NWO 
draagt hier 550 miljoen euro aan bij. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig weten-
schappelijk onderzoek. 

De totale FOM-bijdrage aan de Kennis- en Innovatiecontracten 2016-2017 is 125 miljoen euro. 
FOM besteedt dat geld aan veel verschillende kleine en grote onderzoeksprojecten en aan de 

Opening nieuwbouw DIFFER



18

FOM Financieel Jaarverslag 2015

missiebudge�en van de FOM-instituten. Van dit bedrag gee² FOM 28 miljoen euro uit aan 
publiek-private samenwerking: de Industrial Partnership Programmes en strategische 
programma’s van FOM.

QUTECH

Op 1 juni 2015 ondertekenden FOM en NWO het ‘QuTech partnerconvenant’, samen met TU 
Del², TNO, de ministeries van EZ en OCW, STW en de Topsector High Tech Systems and 
Materials (HTSM). In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de intentie uitgesproken om 
de samenwerking met betrekking tot QuTech te continueren voor de periode 2015-2025. 
QuTech, een onderzoeksinstituut op het gebied van de quantum technologie, werd in 2013 
opgericht door TNO en TU Del². Onder aanvoering van prof.dr. Leo Kouwenhoven moet QuTech 
de brug vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek aan de ontwikkeling van de quantum- 
computer en de Nederlandse hightech industrie. In 2014 kreeg QuTech de status van Nationaal 
Icoon, een van de vier innovatieve technologieprojecten die de overheid extra steunt. Minister 
Henk Kamp van Economische Zaken is ambassadeur van het instituut en zet zich actief voor 
QuTech in.

De steun van Microso² aan QuTech loopt voor een groot deel via FOM. Deze bijdrage van tot  
nu toe 8,4 miljoen euro en de bijdragen van FOM (3,75 miljoen euro) en het ministerie van EZ 
(5,4 miljoen euro aan TKI-toeslag) zijn ondergebracht in i39, SCMQ. Daarnaast hee² FOM 
eveneens 3,75 miljoen euro gereserveerd voor de fysische roadmaps in QuTech die buiten de 
samenwerking met Microso² vallen.

CAO-OI 2016

De werkgevers verenigd in de WVOI (CWI, FOM, KB, NIOZ en NWO) hebben in december 2015 
een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO, ingaande op 1 januari 2016 en met een looptijd van 
een jaar. Met dit akkoord is uitvoering gegeven aan de Loonruimte-overeenkomst die het 
kabinet, de overheidswerkgevers en drie werknemersorganisaties van de zomer hebben 
gesloten. In dat akkoord waren afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in 2015 en 2016 
en over aanpassing van de pensioenregeling. Het CAO-akkoord is door drie van de vier 
werknemersorganisaties met wie de onderhandelingen zijn gevoerd ondertekend.  
FNV Overheid is niet akkoord gegaan.

Op grond van de nieuwe CAO worden de lonen met ingang van 1 januari 2016 met 4,25 procent 
verhoogd. Daarnaast is er in de maand december 2015 een eenmalige uitkering van 200 euro 
bruto naar rato van omvang van het dienstverband en 0,42 procent van het jaarsalaris betaald 
aan alle medewerkers die zowel op 1 september als op 1 december 2015 in dienst waren. Deze 
CAO-verhogingen kunnen naar verwachting bijna geheel worden gefinancierd uit de van NWO 
te ontvangen looncompensatie en uit een verlaging van de pensioenpremie.
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FOM-PROGRAMMA’S

In het kader van het programmaloket kunnen om het jaar (elk even jaar) aanvragen voor 
FOM-programma’s worden ingediend. Het programmaloket was derhalve gesloten in 2015.  
Wel is in 2015 het strategieprogramma 162 ‘First direct detection of gravitational waves with 
Advanced Virgo’ (VIRGO) bij Nikhef ingesteld. Dit FOM-programma hee² de volgende 
gegevens:

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

programma- 
nummer

programmaleider titel looptijd subgebieden budget 
(k€)

162 Prof.dr.ing. J.F.J. 
v.d.Brand

First direct detection of gravitational waves with 
Advanced Virgo (VIRGO)

2015-2020 100% SAF  1.250

INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

In 2015 zijn twee nieuwe IPP’s ingesteld. Deze IPP’s hebben de volgende gegevens:

programma- 
nummer

programmaleider titel looptijd subgebieden budget 
(k€)

i41 Prof.dr. G.H. 
Koenderink

Hybrid so² materials: from physical mechanisms to 
designer products (HSM)

2015-2019 Unilever  4.475

i42 Prof.dr. J.W.M. 
Frenken

Physics for Nano Lithography (PNL) 2014-2018 ASML  9.000

FOM-PROJECTRUIMTE

Aanvragen voor de FOM-Projectruimte kunnen continu worden ingediend. In 2015 zijn drie 
beoordelingsronden georganiseerd. In de eerste ronde zijn 24 aanvragen behandeld, waarvan 
er 8 gehonoreerd zijn (33%), in de tweede ronde 23 aanvragen, waarvan 5 gehonoreerd (22%) 
en in de derde ronde 17 aanvragen, waarvan er 6 gehonoreerd (35%). In de derde ronde zijn 
daarnaast nog drie aanvragen ingediend door vrouwelijke onderzoekers aanvullend 
gehonoreerd op basis van de voorkeursbehandeling voor deze doelgroep. Inclusief deze extra 
honoreringen komt het honoreringspercentage van de derde ronde uit op 53%.

ANDERE ACTIVITEITEN 

A06 Contractresearch
De FOM-instituten hebben in 2015 diverse subsidies van NWO en de EU verworven. 
AMOLF-groepsleider prof. dr. Femius Koenderink ontving een VICI subsidie. Een VENI subsidie 
werd verworven door dr. Corentin Coulais en dr. Wim Noorduin bij AMOLF en door dr. Jordy de 
Vries en dr. Lisa Zeune bij Nikhef.
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I.3  ONTWIKKELINGEN 2011-2015

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

BATEN 

Baten in k€ Realisatie
2015

Begroting
2015                Verschil

NWO basissubsidie  73.954  73.424  530 1%

Overheidsbijdragen en subsidies:
- Ministerie van EZ  2.691  5.218  (2.527) -48%
- Ministerie van OCW  26  116  (90) -
Subtotaal overheidsbijdragen en subsidies  2.717  5.334  (2.617) -49%

Werk in opdracht van derden:
- NWO subsidies derden contracten  8.005  10.286  (2.281) -22%
- Universiteiten en overheden  4.633  7.458  (2.825) -38%
- Europese Unie  7.180  7.065  115 2%
- Bedrijven  8.657  18.718  (10.061) -54%
Subtotaal werk in opdracht van derden:  28.475  43.527  (15.052) -35%

 -  -  - 
Overige baten  5.870  6.673  (803) -12%
Totaal baten  111.016  128.958  (17.942) -14%

De gerealiseerde baten in 2015 zijn in totaal k€ 17.942 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk 
omdat de gerealiseerde overheidsbijdragen en –subsidies en baten werk in opdracht zijn 
gebaseerd op de bepaling van de onderhandenwerkpositie van de projecten en daarmee op de 
door FOM in 2015 daadwerkelijk geleverde prestaties, terwijl de begrotingsbedragen zijn 
gebaseerd op de planning conform de toewijzingsbrieven en contracten. Dit geldt in het 
bijzonder voor: 
– de gerealiseerde TKI-toeslag HTSM en Gas, onderdeel van de bijdrage van het Ministerie 

van EZ (verschil k€ 1.633 tussen begroting en realisatie);
– de bijdrage van bedrijven met Microso² (verschil k€ 6.056 tussen begroting en realisatie), 

voor i32 CSER met Shell (verschil k€ 2.611) en voor i33 NSL met Philips (verschil k€ 1.257).  

In deze gevallen zit hetzelfde verschil aan de lastenkant.

De lagere realisatie van de bijdrage van de universiteiten en overheden wordt met name 
veroorzaakt doordat de totale bijdrage van de gemeente Amsterdam voor de jaren 2014 en 
2015 in de begroting van 2015 is opgenomen.
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De totale baten van FOM zijn in de periode 2011-2015 gestegen met M€ 12,5 (van M€ 98,5 in 2011 
naar M€ 111 in 2015). De ongeoormerkte subsidie van NWO is in deze periode echter als gevolg 
van bezuinigingen gedaald met M€ 5,9. Het deel van de baten waar FOM vrij over kan beschik- 
ken is derhalve gedaald van 62% naar 50%. Als gevolg van de toename van de doelsubsidies 
van NWO is de totale basissubsidie van NWO aan FOM ongeveer gelijk gebleven in de periode 
2011-2015.

De baten werk in opdracht van derden zijn fors gestegen in de periode 2011-2015. FOM hee² 
veel nieuwe subsidies en contracten verworven, bij NWO, Overheden, Europese Unie en 
Bedrijven. De overige baten zijn in 2015 ten opzichte 2014 k€ 4.452 afgenomen, hetgeen  
vooral het gevolg is van een lagere rentesubsidie voor de 3e tranche van de renteloze lening 
nieuwbouw DIFFER, ten opzichte van de 2e tranche die in 2014 ontvangen is (2015 M€ 1,5 rente- 
subsidie, versus 2014 M€ 5), wat het gevolg is van een lagere hoofdsom en een lager rente- 
percentage.

LASTEN

Lasten in k€ Realisatie
2015

Begroting
2015                Verschil

Missiebudge�en  29.070  32.113  (3.043) -9%
FOM-programma’s  27.798  30.461  (2.663) -9%
Industrial Partnership Programmes  10.968  26.000  (15.032) -58%
FOM-Projectruimte  8.739  8.010  729 9%
Andere activiteiten  29.871  31.085  (1.214) -4%
Algemene kosten van de organisatie  4.562  4.605  (43) -1%
Totaal activiteiten  111.008  132.274  (21.266) -16%
Balansmutaties  (2.645)  (3.375)  730 -22%
Bestedingsmutaties  -  4.059  (4.059) -100%

Totaal lasten  108.363  132.958  (24.595) -18%
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De totale lasten van de FOM-activiteiten zijn k€ 21.266 lager dan begroot. Dat betekent dat de 
bestedingsachterstand op de hiervoor toegekende budge�en met dit bedrag is opgelopen.  
De belangrijkste oorzaken van het verschil tussen realisatie en begroting zijn:
– de totale lasten van de missiebudge�en zijn bij alle organisatie-eenheden lager dan 

begroot (totaal k€ 3.043):
– bij AMOLF zijn de lasten k€ 332 lager dan begroot , hetgeen voor circa de hel² verklaard 

wordt door minder investeringen (AMOLF kent een driejaarlijkse investeringscyclus);
– bij ARCNL zijn de lasten k€ 1.459 lager dan begroot, met name vanwege lagere kosten voor 

aanpassingen van gebouwen en terreinen; 
– bij DIFFER zijn de lasten k€ 489 lager dan begroot, de personele lasten zijn lager dan 

begroot en de materiële lasten hoger dan begroot; 
– bij FOM-Nikhef zijn de lasten k€ 1.166 lager dan begroot, als gevolg van besparingen om het 

exploitatietekort weg te werken.
– bij de FOM-programma’s zijn voor k€ 2.663 minder lasten dan begroot; dit is de resultante 

van het inlopen van de bestedingsachterstand op de lopende programma’s (k€ 3.108) en het 
uitlopen met k€ 5.747 als gevolg van het Centraal budget voor FOM-programma’s waarop 
geen uitpu�ing plaats vindt.

– bij de IPP’s zijn de gerealiseerde lasten k€ 15.032 lager dan begroot, hetgeen grotendeels 
verklaard wordt door lagere lasten dan begroot voor i32 (CSER), i33 (NSL) en i39 (SCMQ);

– bij de Andere activiteiten zijn de lasten k€ 1.214 lager dan begroot, deels het gevolg van de 
overdracht van projecten (met name Shell en AstraZenecade) naar de Universiteit 
Maastricht, welke nog wel voor een heel jaar in de begroting waren opgenomen. Daarnaast 
is er sprake van een achterlopende bestedingen in het LHC upgrade-project bij FOM-
Nikhef.
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De totale lasten van FOM zijn in de periode 2011-2015 gestegen met M€ 17,6 (van M€ 90,8 in 
2011 naar M€ 108,4 in 2015). In deze periode zijn de lasten voor alle onderzoeksactiviteiten 
(FOM-programma’s, IPP’s en FOM-Projectruimte) gestegen met M€ 7,6. De lasten van de 
Missiebudge�en zijn gedurende deze periode toegenomen van M€ 23,1 in 2011 tot M€ 29,1 in 
2015, mede als gevolg van lasten voor het missiebudget ARCNL (vanaf 2014).

De bouwprojecten van FOM zijn zichtbaar in de Andere activiteiten (toename van de lasten als 
gevolg van de kosten voor de nieuwbouw DIFFER tot 2015) en in de Balansmutaties (forse 
activeringen vanwege de nieuwbouw DIFFER).

NETTO EXPLOITATIESALDO

Ne�o exploitatiesaldo in k€ Realisatie Begroting
20152011 2012 2013 2014 2015

Saldo baten  98.538  95.102  101.573  114.653  111.016  128.958 
Saldo lasten  90.808  99.208  104.276  102.306  108.363  132.958 
Saldo baten en lasten  7.730  (4.106)  (2.703)  12.347  2.653  (4.000)

Financiële baten en lasten  804  824  333  293  153  393 
Ne�o exploitatiesaldo  8.534  (3.282)  (2.370)  12.640  2.806  (3.607)

Bestemming ne�o exploitatiesaldo in k€:
Mutatie algemene reserve, onbestemd  1.618  1.671  (279)  353  52  (780)
Mutatie algemene reserve, bestemd  457  (938)  3.728  21.144  1.761  1.232 
Mutatie bestemde reserves  2.851  (7.117)  (4.154)  3.963  3.725  4.112 
Mutatie bestemde fondsen  3.608  3.102  (1.665)  (12.820)  (2.732)  (8.171)

 (20,0)

 -

 20,0

 40,0

 60,0

 80,0

 100,0

 120,0

 140,0

2011 2012 2013 2014 2015

N
e�

o 
ex

pl
oi

ta
tie

sa
ld

o 
in

 M
€

Baten

Lasten

Financiële baten en lasten

Ne�o exploitatiesaldo



24

FOM Financieel Jaarverslag 2015

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

Het ne�o exploitatiesaldo fluctueert over de jaren 2011 tot en met 2015 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. 
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 met name in 2014 fors hoog als gevolg van de nieuwbouw DIFFER.

De mutatie van de bestemde reserves gee² 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. In 2014 en 2015 is de bestedingsachterstand gestegen.

In de mutatie van de bestemde fondsen zijn de effecten van de nieuwbouw AMOLF en nieuw- 
bouw DIFFER zichtbaar. De bouwkosten worden ten laste van deze fondsen gebracht en de 
jaarlijkse nieuwbouwsubsidie wordt aan de fondsen toegevoegd. Vanaf 2013 is een nieuw 
bestemd fonds ingesteld voor de rentesubsidies in het kader van de lening van NWO voor de 
nieuwbouw DIFFER.

PERSONEELSBEZETTING

De personeelsbeze�ing in gemiddeld aantal ²e’s 2011-2015 was als volgt2: 

De totale personeelsbeze�ing over de periode 2012 tot en met 2015 fluctueert over de jaren. 
Over deze periode is het aandeel personeel in tijdelijke dienst gestegen (van 65% naar 69%).

2  In de getallen per 31-12-2015 betre² 14,8 ²e het personeel dat onderdeel vormt van de in-kind bijdrage van de UvA en 

VU aan het ARCNL (per 31-12- 2014 totaal 9 ²e).

 gemiddeld aantal (�e) per
categorie soort personeel 2011 2012 2013 2014 2015
wetenschappelijk promovendi (oio’s) 441 495 504 495 488

onderzoekers tijdelijk (postdocs) 161 173 176 164 174
onderzoekers in vaste dienst 85 79 77 68 66

technisch technici in vaste dienst 164 164 150 145 145
technici in tijdelijke dienst 32 23 23 20 32

overig ondersteunend overig ondersteunend personeel vast 109 104 106 105 113
overig ondersteunend personeel tijdelijk 17 20 19 21 18

Totaal personeelsbeze�ing in ²e 1.009 1.058 1.055 1.018 1.036
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ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIEONDERDELEN

Lasten per organisatieonderdeel  
in k€

Realisatie
2011 2012 2013 2014 2015

AMOLF  17.311  17.235  18.230  17.676  16.030 
FOM-Nikhef  22.918  24.904  25.810  26.317  25.506 
DIFFER  15.144  13.905  14.534  11.768  18.454 
ARCNL  -  -  -  2.127  5.775 
BUW  28.244  36.024  37.700  36.573  35.765 
FOM-bureau  4.938  5.459  4.972  5.301  5.908 
FOM-algemeen  2.253  1.681  3.030  2.544  925 

Totaal lasten  90.808  99.208  104.276  102.306  108.363 

 

AMOLF
De lasten van AMOLF variëren over de jaren tussen de M€ 16 en M€ 18. De toename in 2013 
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere investeringslasten vanwege het investe- 
ringsprogramma 2013-2015 van AMOLF waarbij de meeste projectgebonden investeringen in 
het eerste jaar worden gepleegd.

ARCNL
Het ARCNL is in 2014 gestart, vanaf 2015 zien we dat het centrum zich steeds meer gaat 
ontwikkelen, waardoor de lasten navenant toenemen.

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

La
st

en
 in

 M
€

FOM-algemeen

FOM-bureau

ARCNL

BUW

DIFFER

FOM-Nikhef

AMOLF



26

FOM Financieel Jaarverslag 2015

FOM-Nikhef
De lasten van FOM-Nikhef nemen over de periode 2011 tot en met 2015 toe als gevolg van een 
groter volume derdenprojecten en overige baten. De toename in 2014 betre² de overheveling 
van projecten binnen de FOM-programma’s van de experimentele werkgroepen van de BUW 
naar FOM-Nikhef. De afname in 2015 ten opzichte van 2014 hee² vooral betrekking op de 
lasten binnen het missiebudget als gevolg van besparingen.

DIFFER
De lasten van DIFFER vertonen een fluctuerend beeld. De reguliere lasten zijn gedaald door 
bezuinigingen en door de vertrek van onderzoeksgroepen naar universiteiten. De toename in 
2013 wordt veroorzaakt door kosten voor de nieuwbouw DIFFER, die niet direct toerekenbaar 
waren aan de nieuwbouw en niet geactiveerd konden worden. De toename van de lasten in 
2015 is vooral het gevolg van afschrijvingen voor de nieuwbouw.

BUW
Binnen de BUW zijn de lasten na 2011 fors hoger 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. De lasten vertonen over de periode 2012-2015 een redelijk stabiel beeld.

FOM-bureau
De lasten binnen het FOM-bureau vertonen over de jaren een stijging. Daar waar er in 2013 nog 
afname was als gevolg van een hogere vergoeding van derden voor de inzet van het FOM-
Bureau, zien we in de jaren daarna weer een toename. In 2015 zijn de lasten k€ 610 hoger dan in 
2014, waarvan k€ 500 meer personele lasten voor inhuur in verband met het nieuw financieel 
systeem en vervanging voor zwangerschapsverlof. Daarnaast waren er in 2014 kosten voor het 
nieuwe financiële systeem geactiveerd bij het FOM-Bureau (in plaats van bij FOM-algemeen), 
hetgeen in 2015 is gecorrigeerd.

FOM-algemeen
De lasten van FOM-algemeen vertonen eveneens een wisselend karakter. Zo hee² de 
voorziening KVI effect in de cijfers 2013 en hee² de gedeeltelijk vrijval van de voorziening RAP 
in het kader van de relocatie DIFFER en de correctie van de activering voor het nieuw 
financieel systeem een effect op de cijfers in 2015.
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I.4  BEGROTING 2015 en later

De FOM-begroting per 1 november 2015 is door het Uitvoerend Bestuur vastgesteld in zijn 
vergadering van 13 oktober 2015. De begroting bevat de baten, de lasten en het ne�o 
exploitatiesaldo. Tevens is de bestemming van het ne�o exploitatiesaldo aangegeven.  
De begroting omvat de jaren 2015 tot en met 2020 en is gebaseerd op de op dat moment 
bekende meerjarenperspectieven van NWO voor FOM. 

FINANCIEEL PERSPECTIEF

De baten 2015 zijn begroot op M€ 129 voor exploitatie en investeringen. De baten hiervoor zijn 
in de eerste plaats a¡omstig de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universi- 
teiten en het bedrijfsleven. Het personeelsbestand is opgebouwd uit vaste wetenschappelijke 
stafleden, postdocs, onderzoekers in opleiding (promovendi) en technici en overige 
personeelsleden. 

BATEN

Bij het begroten van de baten wordt uitgegaan van de reeds verworven subsidies en contracten. 
In aanvulling daarop is een conservatieve inscha�ing gemaakt van de nog te verwerven baten 
voor nieuwe programma’s en projecten. Over het algemeen laten de baten hierdoor in 
meerjarig perspectief een daling zien. 

Begrote baten in k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NWO basissubsidie  73.424  67.895  66.700  63.779  63.776  63.776 

Overheidsbijdragen en subsidies:
- Ministerie van EZ  5.218  3.602  1.823  1.918  475  312 
- Ministerie van OCW  116  -  -  -  -  - 
Subtotaal overheidsbijdragen en subsidies  5.334  3.602  1.823  1.918  475  312 

Werk in opdracht van derden:
- NWO subsidies derden contracten  10.286  13.080  7.119  4.522  4.875  1.242 
- Universiteiten  7.458  3.953  3.169  1.724  273  225 
- Europese Unie  7.065  3.307  2.945  1.188  729  - 
- Bedrijven  18.718  10.667  10.954  5.083  3.273  3.184 
Subtotaal werk in opdracht van derden:  43.527  31.007  24.187  12.517  9.150  4.651 

Overige baten  6.673  8.236  3.866  3.716  3.400  2.900 
Nog te verwerven  -  4.430  7.159  10.330  13.968  15.477 
Totaal baten  128.958  115.170  103.735  92.260  90.769  87.116 

De totale basissubsidie van NWO daalt in 2016 met k€ 5.529 ten opzichte van 2015 en neemt 
daarna verder af. Dit is het gevolg van het aflopen van incidentele toekenningen in het kader 
van topsectoren die in de jaren 2014 en 2015 zijn opgenomen in de basissubsidie. De 
verwachting is dat de basissubsidie vanaf 2016 hoger zal uitvallen dan het thans begrote 



bedrag vanwege nieuwe NWO-toekenningen aan FOM in het kader van de propositie 
topsectoren 2016/2017. Dit betre² wel geoormerkte middelen.

De baten van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) betre² bijna geheel de TKI-toeslag. 
De baten dalen omdat hierin alleen de TKI-toeslag op lopende samenwerkingen met het 
bedrijfsleven zijn opgenomen en niet de TKI-toeslag op nieuwe samenwerkingen. Deze laatste 
component is opgenomen onder de nog te verwerven baten.

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

De post NWO-subsidies derden contracten betre² specifieke projectsubsidies, bijvoorbeeld 
in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, NWO-Groot, de 
Vernieuwingsimpuls (Veni’s, Vidi’s, Vici’s) en dergelijke die binnen de FOM-instituten worden 
uitgevoerd.

De post baten van de Europese Unie betre² 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 EUROfusion. 

De post baten van bedrijven omvat de bedrijfsbijdragen voor de IPP’s. Daarnaast zijn er 
projecten met een bijdrage van bedrijven die als contractresearch op de FOM-instituten 
worden uitgevoerd.

De overige baten betre² de verhuuropbrengsten en opbrengsten in het kader van de ‘internet 
exchange housing’ door FOM-Nikhef, de rentesubsidie van NWO voor de lening nieuwbouw 
DIFFER, 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 projectsubsidies 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. 
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LASTEN

Bij het vaststellen van de begroting stelt het Uitvoerend Bestuur de budge�en van de 
FOM-activiteiten vast. Deze worden opgenomen aan de lastenkant van de FOM-begroting.

Begrote lasten in k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Missiebudge�en  32.113  31.022  31.572  30.822  29.572  29.572 
FOM-programma’s  30.461  22.756  18.156  16.662  16.115  13.709 
Industrial Partnership Programmes  26.000  17.581  17.078  10.503  9.665  10.423 
FOM-Projectruimte  8.010  10.377  10.377  10.377  10.377  10.377 
Andere activiteiten  31.085  29.510  24.162  20.636  21.376  19.027 
Algemene kosten van de organisatie  4.605  4.077  4.077  4.077  4.077  4.077 
Nog te verdelen korting  -  -  -  -  -  - 
Totaal activiteiten  132.274  115.323  105.422  93.077  91.182  87.185 

Balansmutaties  (3.375)  2.274  2.294  3.033  2.776  1.677 
Bestedingsmutaties  4.059  7.006  1.663  (195)  (1.627)  56 
Totaal lasten  132.958  124.603  109.379  95.915  92.331  88.918 

De komende jaren is de omvang van de missiebudge�en van de instituten stabiel. De afname 
in 2016 ten opzichte van 2015 betre² het aflopen van de start-up subsidie voor ARCNL van de 
Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. 

De omvang van de FOM-programma’s neemt af als gevolg van de bezuinigingen op de basis- 
subsidie van NWO in de afgelopen jaren. Door het UB is in 2015 besloten het op dat moment 
nog resterende begrotingstekort van ruim M€ 3 per jaar met ingang van 2016 aan te zuiveren 
vanuit het budget voor strategieprogramma’s.

De omvang van de Industrial Partnership Programmes neemt de komende jaren af door het 
aflopen van de bijdragen van bedrijven voor lopende IPP’s. In de lasten is nog geen rekening 
gehouden met de bedrijfsbijdragen voor nieuwe IPP’s, bijvoorbeeld de IPP’s opgenomen in het 
Kennis- en Innovatiecontract voor de periode 2016-2017 en de bijbehorende TKI-toeslag.

De FOM-Projectruimte bevat de bijdrage uit het Sectorplan natuur- en scheikunde  
(k€ 3.000 per jaar). 

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 afschrijvings- 
lasten en de mutaties in de voorzieningen voor de relocatie DIFFER, jubileumuitkeringen, 
pensioenen, seniorenregeling onderzoekinstellingen (SROI) en werkloosheidsuitkering (WW). 

De post bestedingsmutaties gee² de begrote afwijkingen weer van de verwachte bestedingen 
ten opzichte van de toegekende budge�en. De komende jaren komen naar verwachting de 
restantbudge�en van de toegewezen programma’s en projecten tot besteding. Hierdoor zijn 
de bestedingsmutaties vooralsnog de komende jaren positief. Tevens zijn in deze post de 



Begroot ne�o exploitatiesaldo in k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo baten  128.958  115.170  103.735  92.260  90.769  87.116 
Saldo lasten  132.958  124.603  109.379  95.915  92.331  88.918 

Saldo baten en lasten  (4.000)  (9.433)  (5.644)  (3.655)  (1.562)  (1.802)
Financiële baten en lasten  393  405  373  344  333  328 
Ne�o exploitatiesaldo  (3.607)  (9.028)  (5.271)  (3.311)  (1.229)  (1.474)

Bestemming ne�o exploitatiesaldo in k€:
Mutatie algemene reserve, onbestemd  (780)  2.030  (194)  175  236  385 
Mutatie algemene reserve, bestemd  1.232  (4.052)  (3.414)  (3.681)  (3.092)  (1.803)
Mutatie bestemde reserves  4.112  (8.069)  (3.449)  (1.614)  (205)  (1.911)
Mutatie bestemde fondsen  (8.171)  1.063  1.786  1.809  1.832  1.855 
Totaal bestemming ne�o exploitatiesaldo  (3.607)  (9.028)  (5.271)  (3.311)  (1.229)  (1.474)
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bestedingsmutaties voor de nieuwbouw DIFFER opgenomen (alle lasten zijn begroot tot en 
met 2017, terwijl een belangrijk deel van de baten pas voor de jaren daarna begroot zijn).

NETTO EXPLOITATIESALDO

Het ne�o exploitatiesaldo is de som van het saldo baten en lasten en het saldo financiële 
baten en lasten. De financiële baten betre² de begrote rentebaten. De financiële lasten 
betre² de bankkosten.

Het ne�o exploitatiesaldo wordt verdeeld in de mutaties algemene reserve, onbestemd en 
bestemd, bestemde reserves en bestemde fondsen.

De mutatie algemene reserve, onbestemd betre² met name renteopbrengst, verhuur- 
opbrengst en vrijval van de pensioenvoorziening. Het FOM-aandeel in de kosten van de 
verhuizing van de onderzoeksfaciliteiten van DIFFER van Nieuwegein naar Eindhoven wordt 
ten laste van deze post gebracht. Daardoor is de mutatie negatief in de jaren tot en met 2015.

De mutatie van algemene reserve, bestemd betre² met name de afschrijvingen van de 
nieuwbouw AMOLF en de nieuwbouw DIFFER (vanaf 2015, het jaar van ingebruikname).  
Deze post is in 2105 positief vanwege activeringen van de kosten nieuwbouw DIFFER.

De mutatie bestemde reserves betre² met name de inzet van de restant budge�en op 
toegewezen projecten en het centrale nader te verdelen. Deze post is vanaf 2016 negatief 
vanwege het inlopen van de bestedingsachterstand. 

De mutatie bestemde fondsen is negatief in 2015 vanwege de kosten van de nieuwbouw 
DIFFER. In de jaren daarna zijn de subsidies voor de nieuwbouw hoger dan de kosten, waardoor 
de mutatie positief is.
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I.5  LIQUIDITEITSPOSITIE en financiële  
indicatoren

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen bedragen eind 2015 M€ 76,4 en zijn daarmee M€ 19,2 hoger dan eind 2014 
met name het gevolg van een hogere positie Onderhanden werken, de toename van de 
bestedingsachterstand, de rentesubsidie van de 3e tranche lening nieuwbouw DIFFER en de 
subsidie voor de nieuwbouw AMOLF waar geen uitgaven tegenover staan.

FINANCIËLE INDICATOREN

Financiële indicatoren 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
Resterende verplichtingen in k€  40.522  45.501  38.384  34.230  38.193  41.918 
Bestedingsachterstand in maanden  5,3  6,0  4,6  3,7  3,7  4,5 
Current ratio  2,2  2,2  2,0  1,7  1,9  1,8 
Solvabiliteit  65%  67%  65%  56%  56%  51% 

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. Ook de recente bezuinigingen op de projectruimte en de vrije programma’s 
stimuleert groepsleiders om onderzoeksgelden minder snel tot besteding te brengen. Mede 
hierom begroot FOM de laatste paar jaren de uitgaven van toekomstige toekenningen op basis 
van het feitelijke gemeten gemiddelde bestedingspatroon van nieuwe projecten en program- 
ma’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.
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De bestedingsachterstand fluctueert in de periode rond de 4,5 maanden. De toename van de 
bestemde reserve, en daarmee de bestedingsachterstand in 2015 wordt veroorzaakt door de 
instituten die lagere lasten hebben vanwege besparingen.  

Current ratio
De current ratio gee² 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 
betrouwbaarheid van de belangrijkste debiteur NWO hanteert FOM een ondergrens van de 
current ratio van 1,3. De current ratio daalt licht in de periode 2010-2015, maar ligt nog ruim 
boven de 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% gehanteerd zodat er 
voldoende eigen vermogen is om in geval van faillissement alle verschaffers van vreemd 
vermogen hun geld terug te halen. Daar waar de solvabiliteit eind 2014 nog 56% bedroeg, 
bedraagt deze ultimo 51%, hetgeen met name het gevolg is van een fors hogere positie 
Onderhanden projecten en de lening voor de nieuwbouw DIFFER. 
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I.6  INVESTERINGSPLANNEN

De hierna genoemde investeringen worden vermeld omdat deze een effect zullen hebben op 
het toekomstige balanstotaal en daarbinnen op de posten materiële vaste activa, algemene 
reserve, onbestemd en bestemde fondsen. Daarnaast is er voor bijvoorbeeld nieuwbouw een 
apart financieringsplan nodig (dat effect hee² op de liquide middelen, langlopende leningen). 
Voor investeringen is FOM aÁankelijk van doelsubsidies van NWO en andere financiers.

GROTE INVESTERINGEN IN ONDERZOEKSAPPARATUUR

Voor grote investeringen in onderzoeksapparatuur is FOM aÁankelijk van subsidies van NWO, 
in het bijzonder in het kader van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten 
en van het NWO-programma ‘Investeringen NWO-groot’.

NWO hee² in 2015 de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur ingesteld. Deze commissie brengt het totaal aan grootschalige onderzoeks- 
faciliteiten die voor Nederlandse onderzoekers toegankelijk zijn in kaart en stelt vast welke 
faciliteiten daarbij nog ontbreken. De commissie zal NWO strategisch adviseren over toe- 
komstige investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. De commissie 
hee² in 2015 publieke kennisinstellingen uitgenodigd hun operationele faciliteiten en 
toekomstige investeringsplannen voor de komende vijf jaar inzichtelijk te maken. De FOM-
instituten zijn bij een aantal aangemelde initiatieven betrokken.

VERKOOP LANDGOED RIJNHUIZEN

In 2011 hee² het Uitvoerend Bestuur het besluit genomen tot verkoop van het landgoed Rijn- 
huizen. In 2012 is het landgoed in de verkoop gegaan en in 2015 is het landgoed verkocht. De 
overdracht vindt plaats in 2016. De boekwinst bedraagt circa 1 miljoen euro. De ne�o opbrengst 
van de verkoop wordt ingezet als onderdeel van de financiering van de relocatie van DIFFER 
naar Eindhoven. 

HUISVESTING ARCNL

Om het beoogde onderzoekprogramma snel te kunnen starten hee² ARCNL in 2014 tijdelijke 
huisvesting gerealiseerd voor laboratorium en kantoorruimte. Deze oplossing is tijdelijk – het 
is noodzakelijk spoedig een duurzame oplossing te vinden voor de huisvesting van ARCNL.  
In 2015 hee² FOM een intentieovereenkomst getekend met Matrix Innovation Center inzake 
het aangaan van een huurovereenkomst voor het gebouw Matrix VII, een nog door hen te 
bouwen bedrijfsverzamelgebouw op het Amsterdam Science Park. Dit gebouw wordt naar 
verwachting begin 2018 opgeleverd. 

RENOVATIE NIKHEF

In 2015 is een huisvestingsstudie uitgevoerd voor Nikhef. Een aantal technische installaties 
van het huidige gebouw zal binnen afzienbare tijd het eind van hun technische levensduur 
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bereiken. De gebouwdelen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, op het gebied interieur, 
gevelbeeld, klimaatbeheersing en energieprestatie (duurzaamheid, isolatie, temperatuur- 
trajecten voor koeling en verwarming). Ook hee² Nikhef door de desinvesteringen in en het 
afstoten van haar voormalige versnellergebouwen (o.a. voor ARCNL en aan NWO) zeer aan 
flexibiliteit ingeboet. Het is een grote uitdaging om in de bestaande bouw cleanroom- 
faciliteiten, experimenten en opslag te accommoderen. In de huisvestingsstudie is de 
huisvestingbehoe²e geïnventariseerd voor de komende jaren en de investerings- en 
exploitatiekosten daarvan. Het uitgangspunt is renovatie van het bestaande gebouw.  
De investeringskosten voor de renovatie bedragen circa 20 miljoen euro. In 2016 zal hiervoor 
naar financiering worden gezocht.
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I.7  GEBEURTENISSEN na balansdatum, 
risico’s en verwachtingen

STAND VAN ZAKEN TEN AANZIEN VAN DE IN HET FINANCIEEL 
JAARVERSLAG 2014 GEÏDENTIFICEERDE RISICO’S EN VERWACHTINGEN

– In 2015 hee² FOM voor het eerst sinds 2009 looncompensatie ontvangen. De verwachting 
is dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn. De meerkosten van de CAO 2016 kunnen 
naar verwachting bijna geheel daaruit gefinancierd worden.

– Het experiment Magnum-PSI van DIFFER wordt ontwikkeld in het kader van een project 
gefinancierd uit Investeringen NWO-groot. De verwachting is dat de supergeleidende 
magneet voor het project medio 2016 wordt geleverd. Er is een fall-back scenario waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een reeds aangescha²e MRI-magneet. Ondertussen wordt 
door DIFFER voor het project een bestaande magneet met vier conventionele koper- 
spoelen succesvol gebruikt.

– De succesvolle samenwerking met Philips in het kader van IPP i33 NSL is, als gevolg van het 
afstoten van de Lighting activiteiten door Philips en de bijbehorende aanpassing van de 
onderzoeksportefeuille, beëindigd. In 2015 zijn hierover met Philips goede afspraken 
gemaakt. De bij Philips gehuisveste onderzoeksgroep onder leiding van prof.dr. Jaime 
Gómez Rivas is inmiddels verhuisd naar DIFFER.

– Het NWO-Gebied Aard- en Levenswetenschappen hee² zijn financiële toezeggingen voor 
twee IPP’s in 2015 gestand gedaan (totale bijdrage M€ 0,9). Hierover bestond nog twijfel bij 
het opstellen van het financieel jaarverslag 2014.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM MET BETREKKING TOT 2015

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de 
cijfers over 2015.

GROTE PROJECTEN EN CONTRACTEN

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

FINANCIËLE VERWACHTINGEN VOOR 2016 EN VERDER

De jaarlijkse subsidiëring vanuit NWO bepaalt in belangrijke mate de baten van FOM. Door  
de verlaging van de basissubsidie in de afgelopen jaren zal de eerder ingeze�e verschuiving 
binnen de NWO-subsidies voor FOM van ongeoormerkte subsidies naar doelsubsidies zich 
voortze�en.

FINANCIËLE POSITIE NWO 

Als gevolg van de overgang naar het verplichtingenstelsel en de in dat kader met het ministerie 
van OCW gemaakte afspraken hee² NWO een negatief eigen vermogen (volgens de enkel- 
voudige balans van NWO Den Haag was dit eind 2014 473 miljoen euro negatief). De totale 
vorderingen van FOM op NWO Den Haag, waarmee een lange relatie bestaat, bedragen ultimo 
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2015 k€ 7.434. NWO Den Haag hee² altijd tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldaan.  
Dit is tevens gewaarborgd door middel van afspraken tussen NWO Den Haag en haar toezicht- 
houdend ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

P2IP

FOM is voor 50 procent aandeelhouder van P2IP (Particle Physics Inside Products B.V.).  
De andere hel² van de aandelen wordt gehouden door 1&12IP (1&12 Investment Partners BV). 
Via P2IP kunnen belangen worden genomen in start-ups. Op dit moment participeert P2IP in 
twee start-ups, te weten Amsterdam Scientific Instruments Holding (ASIH, a¡omstig uit 
AMOLF en Nikhef) en Sensiflex (a¡omstig uit Nikhef).

In 2016 zal P2IP geherstructureerd worden en wordt de schuldpositie gesaneerd. 1&12IP zal 
haar aandelen overdragen aan FOM, waarna FOM 100% eigenaar is van P2IP. Dit is in lijn met 
het door NWO vastgestelde beleidskader holdings NWO-instituten.



II. GRONDSLAGEN 
 van de fi nanciële 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 onderwijs- 
instellingen 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 a²rek van voorzieningen. In dit financieel jaar- 
verslag zijn de activiteiten van FOM opgenomen en de deelneming van FOM in de internatio- 
nale 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 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 hee² 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 grond- 
slagen. De grondslagen van NWO wijken op een beperkt aantal punten af van de grondslagen 
die FOM in de jaarrekening hanteert.

CONTINUITEITSVERONDERSTELLING

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1, is de verwachting dat de transitie NWO geen invloed zal 
hebben op de onderzoeksactiviteiten van  Stichting FOM. De onderzoeksactiviteiten en 
verplichtingen die daarmee verband houden worden naar verwachting overgenomen door de 
nieuwe institutenorganisatie van NWO. Op basis van dit uitgangspunt zijn activa en passiva 
gewaardeerd op basis van going-concern. 

GRONDSLAGWIJZIGINGEN

In 2015 hebben de volgende grondslagwijzigingen plaatsgevonden:
– de waardering van de immateriële vaste activa is toegevoegd, zijnde so²ware welke is 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder a²rek van afschrijvingen en indien van 
toepassing onder a²rek van bijzondere waardeverminderingen; 

– de gebouwgebonden installaties zijn met ingang van het verslagjaar verantwoord onder het 
activum gebouwen, waar deze voorheen waren verantwoord onder het activum installaties 
en apparatuur;

– de voorraden worden niet meer op de balans opgenomen, zowel niet onder de vlo�ende als 
niet in het eigen vermogen.

 Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers waar nodig aangepast.  
Dit hee² geen invloed op het exploitatie resultaat. 
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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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VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 
So²ware is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder a²rek van afschrijvingen en indien van 
toepassing onder a²rek van bijzondere waardeverminderingen. De lineaire afschrijvingen 
worden gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingsperiode bedraagt 7 jaar.

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 a²rek 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 in 33 jaar afgeschreven tot maximaal de hel² 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 afschrijvings- 
termijnen zijn bepaald aan de hand van het geraamde vervangend onderhoud.

Voor de nieuwbouw AMOLF en DIFFER zijn de volgende componenten en afschrijvings- 
termijnen bepaald:
– Casco gebouw 33 jaar
– Li² 25 jaar
– Dakbedekking 20 jaar
– Zonwering mechaniek 20 jaar
– Vloeren 15 jaar
– Gebouwgebonden installaties 10 jaar
– Toplaag vloeren 8 jaar
– Zonwering doek 5 jaar
Het casco gebouw wordt tot de hel² van de taxatiewaarde afgeschreven. 

De uitgaven voor de nieuwbouw van DIFFER, waarvan het pand in 2015 is opgeleverd, worden 
eveneens conform de componentenmethode geactiveerd. Voor de gebouwen van FOM-Nikhef 
en het voormalige pand van DIFFER te Nieuwegein vindt geen afschrijving meer plaats omdat 
de boekwaarde lager is dan de restwaarde.

Overige materiële vaste activa
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.

II.2  WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
balans
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Wetenschappelijk apparatuur wordt niet geactiveerd maar in het jaar van aanschaf in één keer 
ten laste van het project gebracht.

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 hee² in 
de economische waarde van de CVIM. De CVIM is in 2014 ontbonden.

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 a²rek van een eventuele 
voorziening wegens oninbaarheid.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Met ingang van 2015 is besloten dat de waardering van de voorraden niet meer wordt 
opgenomen in de balans. 

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 scha�en 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 gede- 
finieerde 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 
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Staat van baten en lasten verwerkt en toegerekend aan de betreffende categorieën.

Vorderingen op korte termijn
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder a²rek van een eventuele 
voorziening wegens oninbaarheid.

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve, onbestemd betre² het vrij besteedbare vermogen waaraan het bestuur 
nog een bestemming kan geven.

Algemene reserve, bestemd
Dit betre² de waarde van de immateriële vaste activa, materiële vaste activa 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 zijn gesegmenteerd in publieke en private middelen. De publieke 
bestemde reserves betre² aan (onderzoeks)activiteiten toegekende budge�en die nog niet 
besteed zijn. De private middelen kunnen worden ingezet voor overige activiteiten van FOM, 
bijvoorbeeld voor het vermarkten van FOM-kennis.

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 betre² 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 gescha�e looptijd van de 
uitkeringsperiode tegen nominale waarde.

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening voor jubileumuitkeringen wordt lineair opgebouwd naar rato van het aantal 
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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 salaris- 
stijgingen en gecorrigeerd voor de gemiddelde blij¡ans 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 uitdienst- 
tredingen een correctiefactor toegepast. 

Seniorenregeling Onderzoekinstellingen
Deze voorziening voor toekomstige betalingen aan de huidige deelnemers van de Senioren- 
regeling Onderzoekinstellingen 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). 

Voorziening relocatie DIFFER
In verband met de 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 in 2013 een voorziening getroffen van 
k€ 1.379. De personeelskosten van de voormalige KVI-medewerkers zullen ten laste van deze 
voorziening worden gebracht, voor zover zij niet actief zijn in goedgekeurde onderzoeks- 
activiteiten binnen FOM of ten laste kunnen worden gebracht van derden.

Langlopende lening
NWO hee² aan FOM een renteloze lening verstrekt inzake de voorfinanciering van het project 
nieuwbouw DIFFER. Conform RJ 660 wordt deze lening in de jaarrekening verwerkt als een 
rentedragende lening en een rentesubsidie. 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.
De specifiek geoormerkte overheidsbijdragen en –subsidies, alsmede baten in het kader van 
het werk in opdracht van derden worden als baten verantwoord voor zover de prestaties zijn 
geleverd. Baten in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze kan 
worden vastgesteld en materieel is) en verantwoord in de staat van baten en lasten.

LASTEN

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

Daar waar sprake is van subsidieverstrekking, wordt het verplichtingenstelsel toegepast.  
Dat wil zeggen dat bij de toewijzing van de subsidie direct de gehele subsidie als last wordt 
genomen (ongeacht wanneer deze wordt uitgekeerd). Dit geldt bijvoorbeeld bij een personeels- 
subsidie van FOM voor een universitaire tenure-track positie.

BALANSMUTATIES

Activeringen en Afschrijvingen
De lasten worden op het niveau van FOM-totaal verlaagd met de activering tegen aanschaf- 
fingswaarde 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 aanpas- 
singen in en aan gebouwen waarvan de aanschaf (ingebruikname) dit jaar c.q. in een voorgaand 
jaar hee² plaatsgevonden.

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

Mutatie voorzieningen
Dit betre² de mutaties van voorzieningen.

Overige balansmutaties 
Hieronder vallen de mutaties in de posten, depot voor pensioengelden, voorraden en de 
voorziening dubieuze debiteuren. Op het moment van daadwerkelijke aÆoeking van de 
dubieuze debiteuren zal dit plaatsvinden ten laste van de juiste activiteit.
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NETTO EXPLOITATIESALDO

Het ne�o exploitatiesaldo betre² de som van het saldo baten en lasten en de financiële baten 
en lasten en daarmee de mutatie van het eigen vermogen. Het ne�o exploitatiesaldo bestaat 
uit dotaties en on�rekkingen aan de algemene reserve, onbestemd en bestemd, bestemde 
reserves (publiek en privaat) en bestemde fondsen.
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III.   BALANS 
 staat van baten en lasten en
 kasstroomoverzicht

N.B. De tabellen in de volgende hoofdstukken 
zijn conform de door de Raad voor de Jaar-

verslaggeving opgestelde richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen 

RJ 660 en wijken daarom qua indeling af van de 
tabellen in Hoofdstuk I die zijn geoptimaliseerd 

voor de algemene lezer.
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III.1  BALANS per 31-12-2015

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014
  k€    k€  

Vaste activa
1. Immateriële vaste activa  1.193  582 
2. Materiële vaste activa  69.447  67.812 
3. Financiële vaste activa  4.489  4.393 

Totaal vaste activa  75.129  72.787 

Vlo�ende activa
4. Voorraden  -  255 
5. Onderhanden projecten  3.759  5.247 
6. Vorderingen op korte termijn  13.200  12.227 
7. Liquide middelen  76.377  57.255 

Totaal vlo�ende activa  93.336  74.984 

TOTAAL ACTIVA  168.465  147.771 

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014
  k€    k€  

8. Eigen vermogen  85.879  83.073 
9. Voorzieningen  3.324  5.763 
10. Langlopende leningen  26.130  18.549 
11. Onderhanden projecten (vooruitontvangen)  34.112  22.417 
12. Kortlopende schulden  19.020  17.969 

TOTAAL PASSIVA  168.465  147.771 
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III.2  BATEN en LASTEN

2015
Begroting

2015 2014
k€ k€ k€

BATEN  
1. NWO basissubsidie  73.954  73.424  74.874 
2. Overheidsbijdragen en subsidies  2.717  5.334  2.316 
3. Baten werk in opdracht van derden  28.475  43.527  27.141 
4. Overige baten  5.870  6.673  10.322 

TOTAAL BATEN  111.016  128.958  114.653 

LASTEN
6. Missiebudge�en  29.070  32.113  27.396 
7. FOM-programma’s  27.798  30.461  29.340 
8. Industrial Partnership Programmes  10.968  26.000  8.316 
9. FOM-Projectruimte  8.739  8.010  9.887 
10. Andere activiteiten  29.871  31.085  43.887 
11. Algemene kosten van de organisatie  4.562  4.605  5.238 

Totaal activiteiten  111.008  132.274  124.064 

12. Balansmutaties  (2.645)  (3.375)  (21.758)
13. Bestedingsmutaties  -  4.059  - 

TOTAAL LASTEN  108.363  132.958  102.306 

SALDO BATEN EN LASTEN  2.653  (4.000)  12.347 
14. Financiële baten en lasten  153  393  293 

NETTO EXPLOITATIESALDO  2.806  (3.607)  12.640 

Bestemming ne�o exploitatiesaldo:
15. Mutatie algemene reserve, onbestemd  52  (780)  353 
16. Mutatie algemene reserve, bestemd  1.761  1.232  21.144 
17. Mutatie bestemde reserves  3.725  4.112  3.963 
18. Mutatie bestemde fondsen  (2.732)  (8.171)  (12.820)

Totaal ne�o exploitatiesaldo  2.806  (3.607)  12.640 
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III.3  KASSTROOM

2015 2014
k€ k€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten  2.653  12.347 

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen  8.620  4.272 
Mutaties voorzieningen  (2.439)  (392)
Totaal aanpassingen  6.181  3.880 

Veranderingen in vlo�ende middelen:
- Voorraden  255  55 
- Vorderingen  (973)  6.519 
- Onderhanden projecten (Activa)  1.488  (213)
- Schulden  1.051  (445)
- Onderhanden projecten (Passiva)  11.695  (3.138)
Totaal veranderingen in vlo�ende middelen  13.516  2.778 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  22.350  19.005 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa  (1.193)  (582)
Investeringen in materiële vaste activa  (9.673)  (25.504)
Desinvesteringen in materiële vaste activa  -  - 
Kapitaalstortingen in deelnemingen  -   - 
Verkoop deelnemingen  -   - 
Resultaat op deelnemingen  -  81 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (10.866)  (26.005)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen verstrekte leningen  46  75 
Financiële baten en lasten  153  293 
Toename/afname pensioendepot  (9)  (29)
Verstrekte leningen  (133)  (71)
Aandelenkapitaal/Agio  -  29 
Voorziening leningen  -  61 
Toe/afname langlopende leningen  7.581  13.700 
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  7.638  14.058 

Ne�o kasstroom  19.122  7.059 
Beginstand liquide middelen  57.255  50.196 
Eindstand liquide middelen  76.377  57.255 



IV.   TOELICHTING 
 op de balans, staat van baten en lasten 
 en kasstroomoverzicht
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IV.1  TOELICHTING balans

ALGEMEEN

Een overzicht van de balans naar organisatieonderdelen, staat in hoofdstuk V4.

ACTIVA

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

k€

Stand eind 2014:
Aanschafprijs  - 
Cumulatieve afschrijvingen  - 
Immateriële vaste activa in aanbouw VFP  582 
Stand eind 2014 (boekwaarde)  582 

Mutaties in boekwaarde:
Aanschafprijs investeringen  - 
Aanschafprijs desinvesteringen  - 
Afschrijvingen  - 
Desinvesteringen afschrijvingen  - 
Immateriële vaste activa in aanbouw, VFP  611 
Totaal mutaties 2015  611 

Stand eind 2015:
Aanschafprijs  - 
Cumulatieve afschrijvingen  - 
Immateriële vaste activa in aanbouw, VFP  1.193 

Stand eind 2015 (boekwaarde)  1.193

De immateriële vaste activa betreffende de te activeren kosten van een nieuw financieel 
systeem, wat in 2016 officieel in gebruik wordt genomen. 
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2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen
Het op de balans opgenomen terrein betre² het perceel Edisonbaan 14 in Nieuwegein 
(Nieuwegein, sectie D nummer 2252). Dit perceel is eigendom van FOM.
Het terrein en de gebouwen op het perceel Edisonbaan 14 in Nieuwegein is verkocht. De 
overdracht van het geheel zal in de loop van 2016 plaatsvinden. De verkoopprijs dekt in 
voldoende mate de boekwaarde van het onroerend goed en de gemaakte kosten over 
overdracht aan de nieuwe eigenaar.

Erfpacht
Naast het op de balans opgenomen terrein is FOM erfpachteigenaar voor de volgende 
percelen:
– Science Park 104 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 5057) 

Op dit perceel is AMOLF gevestigd. De erfpacht loopt tot 1 december 2060.
– Science Park 105 en 107 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 5054 en 

5055) 
Op dit perceel staat het hoofdgebouw van FOM-Nikhef (inclusief de UvA-vleugel). De 
erfpacht loopt tot 1 december 2060.

– Science Park 108 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummers 4876 en 5106). 
Op dit perceel staat het laboratoriumgebouw dat zowel door ARCNL als FOM-Nikhef 
gebruikt wordt. De erfpacht loopt tot 1 januari 2023.

Terreinen Gebouwen
Installaties

& apparatuur
Computer-

apparatuur
Kantoor-

meubilair
Transport-

middelen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Stand eind 2014:
Aanschafprijs  115  55.840  10.210  1.452  1.433  78  69.128 
Cumulatieve afschrijvingen  - (24.044) (5.029) (730) (693) (74) (30.570)
Materiële vaste activa in aanbouw  -  29.254  -  -  -  -  29.254 
Stand eind 2014 (boekwaarde)  115  61.050  5.181  722  740  4  67.812 

Mutaties in boekwaarde:
Aanschafprijs investeringen  -  32.245  4.576  1.580  1.108  -  39.509 
Aanschafprijs desinvesteringen  -  -  -  -  -  -  - 
Afschrijvingen  - (6.126) (1.479) (758) (254) (3) (8.620)
Desinvesteringen afschrijvingen  -  -  -  -  -  -  - 
Materiële vaste activa in aanbouw, DIFFER  - (29.254)  -  -  -  - (29.254)
Toepassing componenten methode DIFFER  -  -  -  -  -  -  - 
Totaal mutaties 2015  - (3.135)  3.097  822  854 (3)  1.635 

Stand eind 2015:
Aanschafprijs  115  88.085  14.786  3.032  2.541  78  108.637 
Cumulatieve afschrijvingen  - (30.170) (6.508) (1.488) (947) (77) (39.190)
Materiële vaste activa in aanbouw, DIFFER  -  -  -  -  -  -  - 

Stand eind 2015 (boekwaarde)  115  57.915  8.278  1.544  1.594  1  69.447 
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– De Zaale 20 in Eindhoven (Gemeente Tongelre, sectie D nummer 1197; een eerste perceel 
ter groo�e van ongeveer zeven en zeventig are en drie centiare en een tweede perceel ter 
groo�e van ongeveer twee are en een en negentig centiare). Op dit perceel staat het 
laboratorium DIFFER. De erfpacht loopt tot 11 september 2063.

Gebouwen
De gebouwen in eigendom van FOM betreffen de volgende locaties:
Science Park 104 te Amsterdam: AMOLF 
Science Park 105 te Amsterdam: FOM-Nikhef (hoofdgebouw)
Science Park 108 te Amsterdam: ARCNL en FOM-Nikhef (laboratoriumgebouw)
Science Park 110 te Amsterdam: ARCNL (kantoorgebouw)
Edisonbaan 14 te Nieuwegein: DIFFER (voormalig Rijnhuizen)
De Zaale 20 te Eindhoven: DIFFER

De UvA-vleugel aansluitend aan FOM-Nikhef is eigendom van FOM. FOM hee² de UvA 
gebruiksrecht verleend tot eind erfpacht/opstal van FOM met NWO. De UvA hee² het recht 
van onderverhuur.
De onderhandse verkoopwaarde van de gebouwen is in december 2015 getaxeerd. Aangezien 
bij de gebouwen van FOM-Nikhef en DIFFER te Nieuwegein de boekwaarde al lager is dan de 
hel² van de marktwaarde, is conform de componentenmethode, besloten op deze gebouwen 
niet meer af te schrijven. 

De verzekerde herbouwwaarde van de gebouwen bedraagt per 31-12-2015 in totaal k€ 152.904 
(2014: k€ 125.164). De laatste taxatie van de herbouwwaarde hee² in 2015 plaatsgevonden. 

Inventaris
De inventaris omvat de installaties en apparatuur, de computerapparatuur en het kantoor- 
meubilair. De verzekerde waarde van de infrastructurele en wetenschappelijke inventaris 
(= vervangingswaarde) bedraagt per 31-12-2015 k€ 199.635 (2014: k€ 197.729). De laatste taxatie 
van de vervangingswaarde hee² in 2015 plaatsgevonden. De verzekerde waarde van de 
investeringen van wetenschappelijke apparatuur binnen de BUW is 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 31-12-2015 k€ 1 (2014: k€ 4).
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2015 2014
 k€  k€ 

 Deelneming C.V. tot exploitatie van de 
internationale magneetfaciliteit 
 Saldo per 1 januari  -  81 
 Kapitaalstorting/- on�rekking  - (96)
 Resultaat  -  15 

 - (81)
 Saldo per 31 december  -  - 

 Depot voor pensioengelden 
 Saldo per 1 januari  4.290  4.261 
 Salarismutaties, overrente en 
administratiekorting 

(1)  5 

 Depotrente   10  24 
 9  29 

 Saldo per 31 december  4.299  4.290 

 Agio en aandelenkapitaal 
 Saldo per 1 januari  29  - 
 Bij: aandelenkapitaal  -  9 
 Bij: Agio reserve  -  20 
 Saldo per 31 december  29  29 

 Langlopende lening 
 Saldo per 1 januari  361  301 
 Aflossing (46) (75)
 Rente  22  32 
 Storting  111  103 
 Saldo per 31 december  448  361 

 Af: Voorziening wegens oninbaarheid (287) (287)

 Totaal financiële vaste activa  4.489  4.393 



56

FOM Financieel Jaarverslag 2015

Deelneming CVIM
De commanditaire vennootschap is opgericht in 2000 voor het realiseren en exploiteren van 
een internationale magneetfaciliteit. De CVIM is eind 2014 opgeheven. 

Agio en aandelenkapitaal
Het betre² de aandelen van FOM in de holding P2IP, waarin een aantal start-up bedrijven zijn 
ondergebracht die gebruik maken van binnen FOM ontwikkelde kennis. FOM-Nikhef en 
AMOLF gebruiken P2IP voor de valorisatie van technologische vindingen. 

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 2015 is er een herrekening van de premie bepaald, wat resulteerde in een bijbetaling van 
k€ 1. De totale rentebaten over het depot in 2015 bedragen k€ 10. Het gemiddelde rendement 
op het depot bedroeg 0,23 procent (2014: 0,56 procent). 

Langlopende lening
FOM verstrekt in het kader van de valorisatie van onderzoeksresultaten geldleningen. Per 
ultimo verslagjaar was aan twee partijen een lening verstrekt, namelijk Particle Physics Inside 
Products BV (P2IP) en Innoseis. 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.

Daarnaast biedt FOM in het kader van de relocatie Eindhoven (verhuizing van DIFFER te 
Nieuwegein naar de campus te Eindhoven) betrokken personeelsleden de mogelijkheid om een 
renteloze lening af sluiten voor kosten in verband met  kopen, onderhouden of verbeteren van 
de eigen woning. Per ultimo 2015 is het uitstaand saldo hiervan k€ 97.

VLOTTENDE ACTIVA

4. VOORRADEN

Vooruit lopend op de ingebruikname van het nieuwe financiële systeem is besloten om met 
ingang van 2015 dat de waardering van de voorraden niet meer wordt opgenomen in de balans. 
De mutatie in de voorraden bestaat dus volledig uit het afwaarderen van de voorraad van 
ultimo 2014.  
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5. ONDERHANDEN PROJECTEN (MET EEN DEBETSTAND)

31-12-2015 31-12-2014
 k€  k€ 

Onderhanden projecten NWO  1.299  1.909 
Onderhanden projecten STW  342  193 
Onderhanden projecten derden  2.118  3.145 
Totaal onderhanden projecten in opdracht 
van derden (met een debetstand) 

 3.759  5.247 

De specificatie is als volgt: 
31-12-2015 31-12-2014

 k€  k€ 
Gerealiseerde projectkosten  32.786  34.502 
Af: eigen bijdrage (1.849) (4.059)
Bij: te realiseren winsten  -  - 
Af: te verwachten verliezen (156) (57)
Af: gedeclareerde termijnen (27.022) (25.139)

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

 3.759  5.247 

De eigen bijdrage bij de Onderhanden projecten is ten opzichte van 2014 k€ 2.210 afgenomen 
als gevolg van het afsluiten van projecten. De eigen bijdrage wordt berekend op basis van de 
maximale vergoeding die verkregen kan worden op basis van de ingediende calls. 

6. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

31-12-2015 31-12-2014
 k€  k€ 

 Debiteuren  4.717  3.087 
 NWO liquiditeitsinhouding  4.538  4.538 

 Personeel  21  19 
 Vordering omzetbelasting (13)  113 
 Vorderingen NWO  227  479 
 Vorderingen overig  3.202  2.240 
 Overige vorderingen  3.437  2.851 

 Vooruitbetaald NWO  -  - 
 Vooruitbetaald overige  864  2.028 
 Overlopende activa  864  2.028 

 Af: Voorziening wegens oninbaarheid (356) (277)

 Totaal vorderingen op korte termijn  13.200  12.227
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De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2015 k€ 4.717 en is daarmee 
k€ 1.630 hoger dan ultimo 2014 (31-12-2014: k€ 3.087). Hetgeen met name het gevolg is van de 
vordering op NWO voor Knowledge infrastructure CSER ten bedrage van k€ 1.224, welke in 
januari 2016 is ontvangen. 
De inhouding liquiditeit NWO bedraagt per ultimo 2015 k€ 4.538. Zodra FOM liquide middelen 
nodig hee² dan is dit bedrag direct opvraagbaar bij NWO.
De overige vorderingen zijn per saldo toegenomen van k€ 2.240 ultimo 2014 naar k€ 3.202 
ultimo 2015 (een toename van k€ 962). Dit komt vooral door een toename van het betaald 
voorschot van k€ 1.192 ultimo 2015 ten behoeve van FOM Programma 132, HFML. 

7. LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2015 31-12-2014
k€ k€

 AA trekkingsrecht  33  33 
 Ministerie van Financiën, rekening-courant  12.748  14.130 
 Ministerie van Financiën, trekkingsrecht  83  83 
 Deposito’s met een looptijd < dan 1 jaar: 
 Ministerie van Financiën, deposito  63.500  43.000 
 Kruisposten  2  - 
 Kassen  11  9 

 Totaal liquide middelen  76.377  57.255 

De totale liquide middelen zijn in 2015 met k€ 19.122 toegenomen ten opzichte van eind 2014. 
Voor een nadere analyse zie I.5 liquiditeitspositie en IV.3 toelichting op het kasstroom- 
overzicht. Er zijn geen deposito’s met een looptijd langer dan één jaar. 
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PASSIVA

8. EIGEN VERMOGEN

 Saldo 
31-12-2014

Bestemming ne�o 
exploitatiesaldo 

2015
 Saldo 

31-12-2015
 k€  k€  k€ 

Stichtingskapitaal  -  -  - 

Algemene reserve, onbestemd (1.485)  52 (1.433)

Algemene reserve, bestemd: 
Waarde immateriële vaste activa  582  611  1.193 
Waarde materiële vaste activa  67.812  1.635  69.447 
Waarde voorraden  255 (255)  - 
Additionele fondsen  1.076 (230)  846 

 69.725  1.761  71.486 

Bestemde reserves: 
Bestemde reserve publiek  36.170  3.695  39.865 
Bestemde reserve privaat  2.023  30  2.053 

 38.193  3.725  41.918 

Bestemde fondsen 
Sectorplan  6.829  991  7.820 
Nieuwbouw AMOLF (12.165)  1.054 (11.111)
Nieuwbouw DIFFER (25.064) (5.789) (30.853)
Rente lening NBD  6.951  1.039  7.990 
Private middelen (ANBI)  89 (27)  62 

(23.360) (2.732) (26.092)

Totaal eigen vermogen  83.073  2.806  85.879 

De mutaties in het eigen vermogen betreffen de mutaties op grond van de bestemming van het 
ne�o exploitatiesaldo 2015. Er hebben in 2015 geen overige mutaties plaatsgevonden, zoals 
rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen.

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.
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Algemene reserve, onbestemd
De algemene reserve, onbestemd, hee² 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 2015 per saldo 
met k€ 52 toegenomen (minder negatief). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 
de toelichting op het ne�o exploitatiesaldo post 15 mutatie algemene reserve, onbestemd.

Algemene reserve, bestemd
De vier eerste posten binnen de algemene reserve, bestemd, vormen de tegenhanger van de 
waarde van de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa, de waarde van de deel- 
neming in de CVIM en de waarde in de voorraden. Deze vier 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€ 1.076 eind 2014 naar k€ 846 eind 2015.  
De uitpu�ing van de additionele fondsen vindt met name plaats bij de BUW (k€ 78), AMOLF  
(k€ 77), DIFFER (k€ 74). 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 budge�en die nog niet besteed zijn.  
De bestemde reserves zijn per saldo toegenomen met k€ 3.725 ten opzichte van 2014.  
De bestemde reserves kunnen worden gezien als bestedingsachterstand: de toegekende 
onderzoeksbudge�en komen later dan begroot tot besteding (zie verder I.5 Liquiditeits- 
positie). 
Er is van dit saldo k€ 3.675 (2014: k€ 5.895) verplicht aan orders bij leveranciers. 

Bestemde reserve publiek
31-12-2014

Mutatie
2015 31-12-2015

 k€  k€  k€ 
 FOM-instituut AMOLF  6.918 (159)  6.759 
 FOM-instituut DIFFER  12.047  2.647  14.694 
 FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef  296  1.668  1.964 
 ARCNL (1.020) (328) (1.348)
 Beheerseenheid Universitaire werkgroepen  35.192 (3.116)  32.076 
 FOM-bureau  3.820 (17)  3.803 
 FOM-algemeen (21.083)  3.000 (18.083)

 Totaal  36.170  3.695  39.865 

De bestemde reserves binnen de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) zijn 
afgenomen en zijn nu iets lager dan de jaarlijkse lasten van de BUW (de bestedingsachterstand 
is ongeveer een jaar). De bestemde reserves FOM-algemeen zijn negatief vanwege over- 
toekenningen voor FOM-programma’s en (interne) boekingen voor de nieuwbouw DIFFER.  
De toename van de bestemde reserve bij DIFFER komt omdat voor de nieuwbouw en relocatie 
gereserveerde budge�en pas in 2016 tot besteding komen. De toename van de bestemde 
reserves bij FOM-Nikhef is het gevolg van onderbesteding van de Roadmap LHC. 
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Bestemde reserve privaat
31-12-2014

Mutatie
2015 31-12-2015

 k€  k€  k€ 
 FOM-algemeen  2.023  30  2.053 

 Totaal  2.023  30  2.053 

De bestemde reserves privaat betreffen reserves welke verkregen zijn vanuit verhuurbaten. 

Bestemde fondsen

Verloop bestemde fondsen
Jaar

Toewijzing  
in 2015

Saldo
1-1-2015

Baten
2015

Lasten
2015

Saldo
31-12-2015

k€ k€ k€ k€ k€
Sectorplan jaarlijks  3.000  6.829  3.000  (2.009)  7.820 
Private middelen (ANBI)  -  89  50  (77)  62 
Nieuwbouw AMOLF  -  (12.165)  960  94  (11.111)
Nieuwbouw DIFFER  -  (25.064)  1.500  (7.289)  (30.853)
Rente lening nieuwbouw DIFFER  -  6.951  1.507  (468)  7.990 

Totaal bestemde fondsen  3.000  (23.360)  7.017  (9.749)  (26.092)

Private middelen (ANBI)
In 2013 hee² 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 onderzoeks- 
project 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 
betre² in 2015 -/-k€ 0,7 op basis van de gemiddelde Euriborrente 2015). Deze rentebaten zijn 
toegevoegd aan dit bestemde fonds. Omdat er geen kosten meer komen zal het fonds de 
komende jaren geleidelijk teruglopen naar nihil.

Nieuwbouw DIFFER
De kosten van de nieuwbouw DIFFER (in 2015 in totaal k€ 7.289) 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.
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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. In 2015 hee² FOM de derde tranche van deze lening ontvangen, ten bedrage van  
k€ 9.921. Het rentevoordeel wat hierdoor genoten is (k€ 1.507), is verantwoord onder het 
bestemde fonds en zal middels de periodieke rentebetalingen aan NWO over de periode 2014 
-2040 worden uitgeput.

9. VOORZIENINGEN

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

Pensioenverplichtingen 
Het betre² een voorziening voor de premie van de pensioenen die niet bij het ABP zijn 
ondergebracht. De dotaties aan de pensioenverplichting (k€ 10) betreffen rentebaten op het 
pensioendepot. Er zijn 2 actieve verzekerden die op 1-1-2016 nog geen 65 jaar zijn. De laatste 
actuariële berekening van de verplichting hee² 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 ultimo 2013 een voorziening 
getroffen waarop de personeelskosten van betrokkenen op in mindering worden gebracht.

Werkloosheidsuitkeringen
Op basis van de prognose 2015 en 2016 is de voorziening k€ 134 afgenomen.  
De afname wordt veroorzaakt door een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Voorzieningen verloop Saldo
31-12-2014  Dotaties 

On�rokken
i.v.m. mutaties Vrijval

Saldo
31-12-2015

 kortlopende 
 deel < 1 jr 

 langlopende 
 deel > 1 jr 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Pensioenverplichtingen  15  10 (1) (23)  1  1  - 
Beëindiging KVI  1.054  - (326)  -  728  488  240 
Werkloosheidsuitkeringen  519  558 (677) (15)  385  246  139 
Jubileumuitkeringen  596  172  -  -  768  31  737 
Seniorenregeling 
Onderzoekinstellingen 

 183  6  -  -  189  65  124 

Relocatie DIFFER  3.396  - (1.115) (1.028)  1.253  753  500 

Totaal voorzieningen  5.763  746 (2.119) (1.066)  3.324  1.584  1.740 
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Jubileumuitkeringen
De verhoudingsgewijze grote dotatie aan de Jubileumuitkeringen is het gevolg van het feit dat 
de pensioengerechtigde lee²ijd is opgetrokken van 65 naar 67. 

Relocatie DIFFER
De hoogte van de voorziening is in 2015 geactualiseerd en bedraagt k€ 1.253 per 31-12-2015. Het 
betre² personele verplichtingen vanwege de relocatie van DIFFER van Nieuwegein naar Eind- 
hoven en de verhuizing van FELIX naar Nijmegen. Het betre² kosten van de rechtspositioneel 
arbeidsvoorwaarden plannen (RAP) voor de medewerkers die naar Eindhoven en Nijmegen en 
mogelijke kosten voor werkloosheidsuitkeringen. 
Er hee² een vrijval plaatsgevonden als gevolg van actualisering van de prognose personele 
verplichtingen. Daarnaast zijn in 2015 kosten ten laste van de voorziening gebracht (k€ 1.115). 

10. LANGLOPENDE LENINGEN

Langlopende schulden  Aangegane  
 lening voor 

Stand per
31-12-2014

 Aflossing 
2015

 Stand per 
31-12-2015

 Looptijd 
 > 1 jr 

 Looptijd 
> 5 jr

 Rentevoet 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  % 
Lening: langlopend  38.660  18.549  -  26.130  26.130  22.622 2,10
Lening: korte termijn -  534  534  833 - - 2,10

Langlopende schulden  38.660  19.083  534  26.963  26.130  22.622 2,10

NWO verstrekt aan FOM een renteloze lening inzake de voorfinanciering van het project 
nieuwbouw DIFFER. In 2015 hee² FOM de derde tranche van deze lening ontvangen, ten 
bedrage van k€ 9.921. Conform RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een rentedragende 
lening en een rentesubsidie. De rentedragende lening van de 3e tranche bedraagt k€ 8.414 (met 
een looptijd van 25 jaar tegen een rente van 1,31 procent). De rentesubsidie bedraagt k€ 1.507.
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11. ONDERHANDEN PROJECTEN

31-12-2015 31-12-2014
 k€  k€ 

 Onderhanden projecten NWO  16.542  13.379 
 Onderhanden projecten STW  433  588 
 Onderhanden projecten derden  17.137  8.450 

 Totaal onderhanden projecten in opdracht van derden  
(met een creditstand) 

 34.112  22.417 

 De specificatie is als volgt: 
31-12-2015 31-12-2014

 k€  k€ 
 Gerealiseerde projectkosten  48.976  39.310 
 Af: eigen bijdrage (613) (401)
 Bij: te realiseren winsten  -  - 
 Af: te verwachten verliezen (51) (300)
 Af: gedeclareerde termijnen (82.424) (61.026)

 Totaal onderhanden projecten in opdracht van derden  
(met een creditstand) 

 34.112  22.417 

Het saldo van het onderhanden projecten is in 2015 toegenomen met k€ 11.695, waarvan  
k€ 3.163 op de Onderhanden projecten NWO. Hiervan hee² k€ 2.426 betrekking op de 
Roadmap LHC bij FOM-Nikhef en de Roadmap HFML bij de BUW.
De toename van de Onderhanden projecten derden bedraagt per saldo k€ 8.687 en is een 
resultante van meerdere projecten. Te weten i39 SCMQ met Microso² (k€ 5.931), i32 CSER 
met Shell (k€ 985) en i33 NSL met Philips (k€ 857).
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12. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015 31-12-2014
 k€  k€ 

 Aflossing lening nieuwbouw DIFFER  833  534 
 Crediteuren  (9)  235 
 Nog te betalen NWO  -  - 

 Loonheffing  3.270  2.839 
 Omzetbelasting  326  366 
 Premies sociale verzekeringen  -  - 
 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 3.596  3.205 

 Schulden ter zake van pensioenen  611  726 

 Voor derden beheerde gelden  449  281 
 Nog te betalen aan derden  3.945  5.801 
 Overige kortlopende schulden  4.394  6.082 

 Vooruitontvangen subsidies NWO   -  - 
 Vooruitontvangen overige subsidies en 
bijdragen in contracten 

 3.922  1.996 

 Financiële waardering vakantiedagen/
spaaruren/vakantiegeld 

 5.673  5.191 

 Overlopende passiva  9.595  7.187 

 Totaal kortlopende schulden  19.020  17.969 

Het totaal van de kortlopende schulden is in 2015 toegenomen met k€ 1.051.
De vooruitontvangen overige subsidies en bijdragen in contracten is toegenomen met  
k€ 1.926. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen subsidie van de Gemeente 
Amsterdam, waarmee de subsidiabele kosten bij ARCNL zijn gealloceerd. Het restant, k€ 1.423, 
is per ultimo 2015 vooruitontvangen en zal besteed worden aan de subsidiabele kosten over 
2016. Daarnaast staat per jaarultimo een positie van k€ 1.753 als zijnde nog toe te kennen 
TKI-toeslag open in de balans. (Begroot was k€ 3.898, realisatie ultimo 2015 k€ 1.798). Als de 
TKI- toeslag in 2015 volledig zou zijn toegekend, was deze positie weliswaar lager geworden 
maar was de balanspositie Onderhanden projecten derden daarmee toegenomen. Per 
jaarultimo bedraagt de debet Onderhanden projecten positie in het kader van TKI k€ 165. 
 
De te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen is toegenomen met k€ 391.
Daarnaast is in 2015 de post financiële waardering vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld 
toegenomen met k€ 482. De toename wordt veroorzaakt door een toename van het aantal 
restant-uren, een stijging van het gemiddeld uurloon en de cao-loonsverhoging met ingang van 
1 januari 2016. 
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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 de pagina hiernaast.
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Het basisbudget binnen de NWO-basissubsidie is in 2015 k€ 2.319 lager dan in 2014 als gevolg 
van bezuinigingen aangekondigd in de voorgaande jaren. De incidentele subsidies 
(doelsubsidies) zijn echter toegenomen, waardoor de totale basissubsidie per saldo slechts is 

2015
Begroting 

2015 2014
k€ k€ k€

Algemeen Bestuur NWO 
Basisbudget  31.963  31.071  31.481 

- Missieversterking AMOLF  -  -  695 
- Missieversterking FOM-Nikhef  -  -  570 
- Missieversterking DIFFER  -  -  695 
- SEO-bijdrage Europese cofinanciering  -  362  - 
- Bijdrage aan propositie (2014-2015) ARCNL  1.250  1.250  1.250 
- AB bijdrage instituten  1.450  1.450  1.450 
Basissubsidie incidenteel  2.700  3.062  4.660 

 - Nieuwbouw  2.460  2.460  2.460 
 - Vervangend onderhoud  888  888  888 
 - NWO-huisvesting LNVH  150  150  150 
 - Startimpuls regeling stimuleringsmiddel topsector energie  -  -  - 
Geoormerkte baten  3.498  3.498  3.498 

Totaal Algemeen Bestuur NWO  38.161  37.631  39.639 

Gebiedsbestuur Natuurkunde 
 Basisbudget  21.971  21.971  24.772 

-  Sectorplan natuur- en scheikunde  3.000  3.000  3.000 
- Commissiekosten sectorplan natuur- en scheikunde  100  100  55 
- Monitoring sectorplan natuur- en scheikunde  54  54  54 
- Vrije competitie incidenteel toegekend 2009  300  300  600 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities  150  150  300 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities extra  200  200  400 
- Themabonus funderend energieonderzoek  100  100  200 
- Stimuleringsbijdrage kennisbenu�ing  -  -  50 
- Incidentele bijdrage ter versterking van het vrije onderzoek  750  750  750 
- Bijdrage voor het NWO-thema duurzame energie  250  250  250 
- Graphene Eranet FLAG-ERA  375  375  375 
- Netherlands Innovation Accelleartor Fund (NIAF)  500  500  - 
- Materialen en concepten voor nieuwe energietechnologie  1.000  1.000  - 
- i35 - Physics of failure (M2i)  375  375  375 
- i37 - The foundation for FASTER electron micrscopy (FFEM)  250  250  250 
- Fundamenten energie-efficiëntie industrie  1.000  1.000  - 
- FOM-STW HTM Call  750  750  750 
- i33 - Nanophotonics for solid-state lighting  570  570  430 
- i34 - Fundamental fluid dynamics challenges of extreme ultraviolet lithography  250  250  250 
- Bijdrage aan QuTech  250  250  - 
- Bijdrage AB inzake HTSM ERA  -  -  - 
- Knowledge infrastructure CSER  1.224  1.224  - 
Basissubsidie incidenteel  11.448  11.448  8.089 

- FOM-investeringen middelgroot  2.374  2.374  2.374 
- FOM-investeringen middelgroot eenmalig  -  -  - 
Investeringen middelgroot  2.374  2.374  2.374 

Totaal Gebiedsbestuur Natuurkunde  35.793  35.793  35.235 

Totaal NWO-basissubsidie  73.954  73.424  74.874 
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afgenomen met k€ 920. Voor het eerst vanaf 2009 is weer loon- en prijscompensatie 
ontvangen (k€ 892, opgenomen het basisbudget van het Algemeen Bestuur). 

2. OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES

2015
Begroting

2015 2014
k€ k€ k€

Ministerie van Economische Zaken  2.691  5.218  2.192 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  26  116  124 

      
Totaal overheidsbijdragen en subsidies  2.717  5.334  2.316 

Ministerie van Economische Zaken
In 2015 zijn er k€ 499 meer baten gerealiseerd dan in 2014, waarvan k€ 1.111 met betrekking tot 
TKI-Gas voor i32 CSER. Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt met name 
veroorzaakt door de begrote TKI-toeslag voor HTSM en Gas i32 CSER, i33 NSL en i39 SCNQ 
waar nog nauwelijks gerealiseerde baten tegenover staan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dit betre² de bijdrage voor ITER-NL 2 bij DIFFER. De realisatie 2015 is per saldo k€ 98 lager 
dan in 2014 vanwege het aflopen van dit project. 

3. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

2015
Begroting

2015 2014
k€ k€ k€

NWO-subsidies in derden contracten  8.005  10.286  10.802 
Universiteiten en Overheden  4.633  7.458  3.052 
Europese Unie  7.180  7.065  6.068 
Bedrijven  8.657  18.718  7.219 

      
Totaal baten werk in opdracht van derden  28.475  43.527  27.141 

De baten werk in opdracht van derden zijn lager dan begroot omdat de begrotingsbedragen 
zijn gebaseerd op de planning conform de toewijzingsbrieven en contracten en de realisatie op 
basis van de onderhandenwerkpositie. De financiering van de projecten loopt voor op de 
uitvoering er van. 

NWO-subsidies in derden contracten
Dit betre² doelsubsidies en projectsubsidies van NWO of aan NWO gelieerde organisaties.  
De afname van de baten in 2015 ten opzichte van 2014 met k€ 2.797 komt met name door een 
afname van de baten voor FOM programma 132, HFML en voor Advance Virgo (NWO-groot).
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Universiteiten en overheden
De baten van universiteiten en overheden zijn in 2015 toegenomen met k€ 1.581 ten opzichte 
van 2014. Hiervan bedraagt de toename bij ARCNL k€ 1.015, wat voor een belangrijk deel wordt 
verklaard door de hogere in kind bijdrage van de UvA en de VU (totaal k€ 844 hoger dan in 
2014). Daarnaast is er sprake van een toename bij DIFFER met k€ 661. Hiervan wordt een 
belangrijk deel verklaard door de verhuiskosten van de experimenten van Nieuwegein naar 
Eindhoven (k€ 591). De verhuiskosten worden mede gefinancierd door de Provincie Noord-
Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Gemeente Eindhoven. 

Europese Unie
De totale baten van de Europese Unie (inclusief Euratom) zijn in 2015 toegenomen met k€ 1.112. 
Dit wordt verklaard door hogere baten bij Nikhef (k€ 741, waarvan voor k€ 373 ERC MEMBrane) 
en bij ARCNL (k€ 659, ERC SciFri).
De Euratom-baten zijn ten opzichte van 2014 k€ 429 lager omdat in 2015 ook Euratom bijdrage 
voor de supergeleidende magneet voor het NWO-Groot project Magnum-PSI is afgerond door 
de declaratie van de laatste tranche bij de Europese Commissie.

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 2014 
toegenomen met k€ 1.438. De baten van ASML voor ARCNL zijn toegenomen met k€ 1.369.

4. OVERIGE BATEN

2015
Begroting

2015 2014
k€ k€ k€

Stichtingen en Verenigingen  1.268  892  1.286 
Verhuurbaten  3.045  3.258  3.703 
ANBI baten  50  50  50 
Rente baten lening Nieuwbouw DIFFER  1.507  2.473  4.968 
Diverse baten  -  -  315 

      
Totaal overige baten  5.870  6.673  10.322 

Stichtingen en verenigingen
De baten van Stichtingen en verenigingen liggen op hetzelfde niveau als 2014. 

Verhuurbaten
Het betre² de baten in het kader van de internet exchange housing en de verhuur van niet voor 
onderzoek gebruikte gebouwen. 

ANBI-baten 
Sinds 1 januari 2012 hee² FOM de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In 2013 hee² 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 onderzoeks- 
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project van een jonge onderzoeker op het gebied van de fundamentele kosmologie. De baten 
voor het jaar 2015 bedragen k€ 50.

Rentebaten lening nieuwbouw DIFFER
FOM hee² in 2015 de derde tranche van deze renteloze lening ontvangen, ten bedrage van  
k€ 9.921. Conform RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een rentedragende lening en een 
rentesubsidie. Het rentevoordeel over de derde tranche van de lening bedraagt k€ 1.507.

Diverse baten
Het karakter van deze baten is incidenteel.

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 kosten- 
soort de begrote waarde te geven.
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2015 2015 2014 2014
Personele lasten k€ k€ k€ k€

Brutolonen en salarissen  51.765  48.574 
Sociale lasten  5.560  5.325 
Pensioenpremies  5.442  6.155 
Lonen en salarissen  62.767  60.054 

Personeel niet in loondienst  2.328  1.768 
Overig  3.222  2.501 
Overige personele lasten  5.550  4.269 

Af: ontvangen uitkeringen  (82)  (92)
Totaal personele lasten  68.235  64.231 

Materiële lasten
Afschrijvingen  8.620  4.272 

Huisvestingslasten:
- Huur  424  437 
- Verzekeringen  150  110 
- Onderhoud  846  974 
- Energie en water  1.319  1.383 
- Schoonmaakkosten  617  540 
- Heffingen  166  130 
- Overige  7  39 
Totaal huisvestingslasten  3.529  3.613 

Overige lasten:
* Reis- en verblijflasten  4.934  5.176 
* Beheerslasten  2.810  4.106 
* Bedrijfslasten  14.422  16.292 
* Overige lasten (doorberekende lasten)  (846)  (743)
- Subtotaal Administratie- en beheerslasten  21.320  24.831 
- Inventaris en apparatuur  17.703  12.255 
- Dotatie overige voorzieningen  (2.439)  (392)
- Activering nieuwbouw  (2.278)  (20.721)
- Activeringen overige  (8.588)  (5.365)
- Deelneming magneet  -  81 
- Mutatie voorraad  255  55 
- Voorziening onderhanden werk  (151)  (92)
- Nieuwbouw gebouwen  2.157  19.538 
Totaal overige lasten  27.979  30.190 

Totaal materiële lasten  40.128  38.075 

Totaal personele en materiële lasten  108.363  102.306 
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Personele lasten
De lonen en salarissen zijn ten opzichte van 2014 k€ 2.713 toegenomen, hetgeen het gevolg is 
van een toename van het personeelsbestand (van gemiddeld 1.018 ²e in 2014 naar gemiddeld 
1.036 ²e in 2015) en de cao-verhoging van 3,1% ingaande 1 januari 2015.
De post personeel niet in loondienst betre² inhuur van uitzendkrachten zzp’ers en dergelijke. 
Zo is er een toename bij DIFFER specifiek voor het project relocatie DIFFER en de opbouw van 
de Ion Beam Facility. Binnen de BUW wordt de toename van deze kosten verklaard door de 
personeelskostensubsidie aan de universiteit voor een tenure tracker in FOM-programma  
145 CSTT.
De post overige is in 2015 k€ 721 hoger dan in 2014. Hiervan hee² k€ 810 betrekking op de in 
kind bijdrage van de UVA en de VU bij ARCNL.

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 hee² in 2015 alleen al aan betalingen aan opleidingsinstituten, en 
aan vergoedingen aan medewerkers die een opleiding hebben gevolgd, 1,9 procent van de 
loonsom besteed (het streefpercentage CAO-OI bedraagt 1,2%). De opleidingsgerelateerde 
uitgaven zoals inschrijfgelden voor de vele (internationale) werkconferenties, kosten voor het 
congres Physics@FOM Veldhoven 2015, 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 2015 bedroeg de 
norm k€ 178. Er zijn bij FOM in 2015, twee (ex)werknemers met een inkomen dat  deze norm 
overstijgt, aangezien het normbedrag in 2015 naar beneden is bijgesteld. Beide werknemers 
vallen onder  het overgangsrecht.

Onderstaand een overzicht van de topfunctionarissen binnen FOM.

Naam 
Topfunctionaris Functie

Aantal 
maanden 
Topfunc- 

tionaris  
in 2015

Perc.  
Deel- 

betrek- 
king

Uit- 
betaalde 
beloning

Afgedragen 
SV-premies

Belaste vaste 
en variabele 

onkosten-
vergoeding

Werk- 
geversdeel 

pensioen 
premie

jaar uit 
diens�reding 

(indien van 
toepassing) Totaal

W van Saarloos directeur FOM 12 100% 161 7 0 16 184
CLA Offerhaus-
Hooijer

interim-directeur FOM 7 0% 0 0 0 0 0

V Subramaniam directeur FOM-Amolf 8 100% 102 5 0 11 2015 118
HJ Bakker interim-directeur 

FOM-Amolf
4 100% 34 2 0 5 42

MCM van de Sanden directeur FOM-DIFFER 12 100% 160 7 0 16 183
SCM Bentvelsen directeur FOM-Nikhef 12 100% 123 7 0 15 145
JWM Frencken directeur ARCNL 12 100% 125 7 0 15 148
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Naam UB-lid Voorzi�er of lid
Aantal maanden 

deelname UB in 2015
Uitbetaalde 

beloning
NJ Lopes Cardozo voorzi�er 12 10
NH Dekker lid 12 6
Th HM Rasing lid 12 6
Th JH Smit lid 12 6
J de Boer lid 12 6

De heer Van Saarloos is met ingang van 1 juni 2015 benoemd als Programmadirecteur Transitie 
NWO bij NWO, echter hij blij² in dienst bij FOM. 
Mevrouw C.L.A. Offerhaus-Hooijer is met ingang van 1 juni 2015 benoemd als interim-directeur 
FOM, echter zij blij² in dienst bij NWO. 

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor FOM.

Materiële lasten
De beheerslasten zijn ten opzichte van 2014 k€ 1.296 lager, hetgeen voor een belangrijk deel 
wordt verklaard door de activering van de kosten van de immateriële activa. 
De bedrijfslasten bedragen k€ 14.422 en zijn daarmee k€ 1.870 lager dan 2014. Dit komt 
voornamelijk door de opstart van het ARCNL in 2014; de bedrijfslasten voor ARCNL bedroegen 
waren in 2015 k€ 1.584 lager dan in 2014. De post dotatie overige voorzieningen is in 2015  
k€ 2.047 lager dan in 2014. Dit komt vooral door de lagere on�rekking in verband met de 
Relocatie DIFFER (k€ 1.115 lager) en een deel vrijval voor de Relocatie DIFFER (k€ 1.029).  
De lasten nieuwbouw gebouwen zijn in vergelijking met 2014 gedaald als gevolg van de 
nieuwbouw DIFFER (k€ 2.278 ten opzichte van k€ 20.721 in 2014). De rechtstreeks aan de 
vervaardiging toe te rekenen kosten zijn verantwoord onder de post activering nieuwbouw.

LASTEN PER FOM-ACTIVITEIT

6. MISSIEBUDGETTEN

resterend
budget

per 1-1-2015
budget

2015
uitpu�ing

2015

resterend
budget

per 1-1-2016
k€ k€ k€ k€

MBA Missiebudget AMOLF  2.563  7.466  7.134  2.895 
MBN Missiebudget FOM-Nikhef  (873)  11.378  10.389  116 
MBR Missiebudget DIFFER  6.844  5.828  5.339  7.333 
MBC Missiebudget ARCNL  (2.673)  7.442  6.208  (1.439)
CMB Missiebudget algemeen  1 (1)  -  - 

   
Totaal missiebudge�en  5.862  32.113  29.070  8.905 
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De lasten van het missiebudget AMOLF zijn in 2015 lager dan in 2014 (k€ 7.134 versus k€ 7.668). 
Hiervan wordt k€ 289 verklaard door lagere personeelslasten, k€ 330 door lagere materiële 
lasten en k€ 110 door hogere investeringslasten. 
De lasten van het missiebudget FOM-Nikhef zijn k€ 989 lager dan begroot, wat met name 
wordt veroorzaakt door lagere materiële lasten. Bij deze begroting is rekening gehouden met 
verrekening van ne�o-opbrengsten uit activiteiten voor derden (‘financieringscorrectie’). 
Daarmee is het in het verleden opgelopen exploitatietekort in het missiebudget per ultimo 
2015 weggewerkt.
De lasten van het missiebudget FOM-Nikhef zijn in 2015 nagenoeg gelijk aan die in 2014  
(k€ 10.389 versus k€ 10.264). 
De lasten van het missiebudget DIFFER zijn k€ 489 lager dan begroot, onder andere door de 
toename van doorbelastingen van met name EUROfusion-projecten. 
De lasten zijn in 2015 k€ 962 hoger dan in 2014 (k€ 5.339 versus k€ 4.383), met name door de 
inhaalkosten in wetenschappelijke investeringen zoals de Ion Beam Facility.
De lasten van het missiebudget ARCNL zijn k€ 1.234 lager dan begroot, met name vanwege 
lagere kosten voor aanpassingen van gebouwen en terreinen. 

7. FOM-PROGRAMMA’S

De totale lasten voor de FOM-programma’s waren in 2015 k€ 2.663 lager dan begroot.  
De lasten van de lopende FOM-programma’s (dus exclusief de begrotingspost Centraal 
Budget voor FOM-programma’s ad k€ 5.747 waarop geen lasten worden geboekt) zijn in totaal 
k€ 3.084 hoger dan begroot (i.c. een aflopende bestedingsachterstand).
In totaal is per 31 december 2015 voor k€ 82.736 verplicht aan FOM-inbreng voor goedgekeurde 
FOM-programma’s (exclusief restbudge�en). Het laatste jaar waarin nog een programma 
financieel is verplicht is 2023. 
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Programma uitpu�ing t/m 2015
van de FOM-programma’s

looptijd
programma

budget
totaal

budget
t/m  

2014

uit- 
pu�ing

t/m 
2014

budget
2015

uit- 
pu�ing

2015

reste- 
rend

budget
per  

1-1-2016
k€ k€ k€ k€ k€ k€

045 Photons in complex media (WCM)  2002-2012  4.713  4.740  4.706  -  34  - 
061 Physics of colloidal dispersions in external fields (CDEF)  2002-2013  2.050  1.908  1.882  -  26  - 
063 Physics of granular ma�er (PGM)  2004-2013  4.046  3.886  3.847  -  39  - 
073 Solid state quantum information processing (QIP)  2004-2013  9.789  9.769  9.777  73  65  - 
075 PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface  

interaction (PSIL)
 2004-2015  18.866  18.277  17.998  585  437  427 

078 The user facility for high magnetic fields (HFML)  2004-2013  4.650  4.626  4.626  -  -  - 
086 Atomic and molecular nanophysics (NAHP)  2007-2014  -  1  -  -  1  - 
088 Materials-specific theory for interface physics and   

nanophysics (MTIN)
 2004-2014  3.701  3.701  3.429  -  183  89 

095 ERA-NET Nanoscience (NanoSci)  2006-2014  1.981  2.014  1.943  -  71  - 
101 Graphene-based electronics (GE)  2008-2014  3.535  3.854  3.510  (309)  35  - 
102 Rheophysics: connecting jamming and rheology (CJR)  2008-2013  2.837  2.560  2.559  -  1  - 
103 DNA in action: Physics of the genome (DNAA)  2008-2012  3.895  3.928  3.922  -  6  - 
104 Theoretical particle physics in the era of the LHC (TPP)  2008-2013  2.544  3.027  2.907  -  36  84 
105 Plasmonics (PLSM)  2008-2012  3.041  3.319  2.949  (341)  29  - 
106 The origin of cosmic rays (CRS)  2008-2013  3.582  3.662  3.491  -  404  (233)
107 New physics instruments for health care 2008-2014  2.775  2.775  2.447  -  108  220 
108 Inter-phase - New electronic and magnetic states at 

interfaces in complex oxide hetostructures (IP)
2009-2013  2.975  2.968  2.916  -  52  - 

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

2009-2014  3.071  3.071  2.733  -  132  206 

110 Spatial design of biochemical regulation networks 
(SPAT)

2009-2013  3.132  3.132  2.946  -  147  39 

111 Control over functional nanoparticle solids (FNS) 2009-2014  2.448  2.448  2.075  -  226  147 
112 Droplets in turbulent flow (DROP) 2009-2014  2.591  2.591  1.961  -  403  227 
113 Nano-photovoltaics (NPV) 2009-2013  2.175  2.179  2.147  -  32  - 
114 Fundamental symmetries and interactions - Trapped 

Radioactive Isotopes as micro laboratories for 
fundamental Physics (TRIµp)

2009-2013  9.323  9.323  8.853  -  207  263 

115 Towards biosolar cells (TBSC) 2010-2015  7.000  6.000  4.371  1.000  1.066  1.563 
116 Use if nano science and technology (FOM-part 

NWO-nano Programme) (UNST)
2010-2015  3.126  2.601  2.379  525  461  286 

117 Mechanosensing and mechanotransduction  
by cells (MMC)

2010-2015  3.384  3.290  2.720  94  303  361 

118 Proton mobility in confinement (PMC) 2010-2016  2.423  2.345  2.023  72  198  196 
119 Gravitational physics - the dynamincs of spacetime (GW) 2010-2015  2.933  3.365  3.051  353  542  125 
120 Active control of magneto-hydrodynamic modes in 

burning plasmas (CBP)
2010-2014  4.147  4.092  3.798  -  199  95 

121 A string theoretic approach to cosmology and 
quantum ma�er (CQ)

2010-2014  2.199  2.199  1.776  -  272  151 

122 Fellowship for Young Energy Scientists (YES!) 2010-2016  1.643  1.563  963  80  268  412 
123 KM3Net: The next generation neutrino  

telescope (KM3Net)
2010-2016  8.800  7.910  4.906  450  955  2.499 

124 Nanoscale quantum optics (NQO) 2011-2015  3.031  2.749  2.105  282  615  311 
125 Broken mirrors and dri²ing constats-Ultra-precise 

investigation of fundamental symmetries and constants 
at the atomic scale (FSC)

2011-2016  2.873  2.307  1.396  410  452  869 

126 The thylakoid membrane-a dynamic switch (TM) 2011-2015  2.576  2.283  1.764  293  530  282 
127 A single-molecule view on protein aggregation (SMPA) 2011-2015  2.492  2.275  1.794  217  390  308 
128 The singular physics of 1D electrons (ODE) 2011-2016  2.335  2.045  1.416  290  558  361 
129 Fundamental aspects of friction (FAF) 2011-2016  2.747  2.337  1.240  292  462  927 
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Programma uitpu�ing t/m 2015
van de FOM-programma’s

looptijd
programma

budget
totaal

budget
t/m  

2014

uit- 
pu�ing

t/m 
2014

budget
2015

uit- 
pu�ing

2015

reste- 
rend

budget
per  

1-1-2016
k€ k€ k€ k€ k€ k€

130 Next generation organic photovoltaics (NGOPV) 2011-2021  5.210  2.046  1.013  539  515  1.057 
131 Light management in new photovoltaic materials (LMPV) 2011-2019  5.402  2.856  1.478  574  988  964 
132 High Field Magnet Laboratory a global player in science 

in high magnetic fields (FOM-HFML)
2011-2021  33.351  10.854  6.681  4.604  3.550  5.227 

133 Free Electron Lasers for infrared Experiments (FELIX) 2013-2022  9.127  2.760  1.897  1.263  584  1.542 
134 Topological insulators (TI) 2012-2017  2.701  2.069  1.361  437  413  732 
135 Single gold nanorods in live cells  (SGC) 2012-2017  1.371  740  658  326  341  67 
136 Single phonon nanomechanics (SPN) 2012-2017  2.448  1.489  1.430  462  488  33 
137 Barriers in the brain: the molecular physics of learning 

and memory (BIB)
2012-2016  1.755  1.099  864  399  404  230 

138 Stirring of light! (SL) 2012-2017  2.129  1.138  675  534  483  514 
139 The missing universe: what is the subatomicconstituent 

of dark ma�er? (DM)
2013-2018  1.985  397  428  397  462  (96)

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

2013-2018  2.409  481  502  482  571  (110)

141 Quantum interference effects in single molecules (QIM) 2013-2018  1.401  281  325  280  322  (86)
142 Towards ultimate turbulence (ULT) 2013-2018  2.370  474  441  474  551  (44)
143 Marginal so² ma�er: leveraging themechanics of 

responsive networks (CMA)
2013-2018  1.683  335  195  337  398  79 

144 LHC Physics: the Dutch participation (LHC Physics) 2012-2021  20.510  3.687  2.449  2.512  2.330  1.420 
145 Computational Sciences for energy research Knowledge 

Infrastructure (CSTT)
2013-2018  6.924  4.820  -  1.444  506  5.758 

147 CO2 Neutral Fuels (CO2 NF) 2013-2018  7.000  3.900  689  900  1.575  2.536 
148 Magnum-PS: a world-class user facility to tame the 

plasma-wall interface (MPSI)
2014-2018  2.250  450  443  450  385  72 

149 2-dimensional electron systems in complex oxides 
(DESCO)

2014-2019  2.894  144  41  434  414  123 

150 Quantum gravity and the search for quantum spacetime 
(QGRAV)  

2014-2019  1.200  60  13  180  79  148 

151 Spatio-temporal pa�erns of membrane proteinactivity 
(PMP)

2014-2019  2.268  113  24  340  239  190 

152 Designing Direc carriers in semiconductor honeycomb 
superla�ices (DDC)  

2014-2019  2.282  114  60  342  459  (63)

153 Rydberg atoms on a la�ice (RYD)  2014-2019  1.506  76  35  226  284  (17)
154 Responsive Metamaterials (RMM) 2014-2017  1.500  625  556  500  212  357 
155 Photosynthesis of nanomaterials: developing 

nanostructured photocatalysts for solar fuel generation 
using light (PHNA)

2014-2019  1.447  52  2  407  155  302 

156 Higgs as probe and portal (HPP) 2015-2020  2.086  -  -  103  45  58 
157 Two-dimensional semiconductor crystals (TWOD) 2015-2020  1.573  -  -  78  82  (4)
158 Exciting exchange (EEX) 2015-2020  2.246  -  -  112  173  (61)
159 Magnon spintronics (MSP) 2015-2020  1.401  -  -  70  31  39 
160 Observing the big bang: the quantum universe and its 

imprint on the sky (OBB)
2015-2019  2.256  -  -  114  61  53 

161 The signal is the noise: seeking physical origins of 
fluctuations in organism-scale (NOISE)

2015-2020  2.450  -  -  122  191  (69)

162 First direct detection of gravitational wave with 
Advanced Virgo (VIRGO)

2015-2020  1.250  -  -  210  134  76 

997 Special Stratigic Research Activities (SSRA) 2012-2020  1.504  1.054  1.344  350  95  (35)
998 Miscellaneous research activities BUW (OP-BUW)  2005-2048  2.238  726  626  346  333  113 

Centraal budget voor FOM-programma’s  1990-2030  132.166  (15.192)  -  5.747  -  (9.445)
   

Totaal FOM-programma’s  421.722  172.768  153.556  30.461  27.798  21.875 
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8. INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

Programma uitpu�ing van IPP’s t/m 2015 looptijd
programma

budget
totaal

budget
t/m 

2014

uit- 
pu�ing

t/m 
2014

budget
2015

uit- 
pu�ing

2015

reste- 
rend

budget
per  

1-1-2016
k€ k€ k€ k€ k€ k€

i09 Joint Solar Programme (JSP) 2005-2013  7.304  7.308  6.754  13  272  295 
i15 Size dependent material properties (SDMP) 2008-2013  2.024  2.040  2.026  -  14  - 
i16 Innovative Physics for Oil and Gas (iPOG) 2008-2015  4.533  4.533  4.045  -  177  311 
i19 Bio(-related) materials (BRM) 2008-2013  5.056  5.055  4.677  -  247  131 
i20 Contact line control during we�ing and dewe�ing (CLC) 2009-2014  1.847  1.808  1.592  -  36  180 
i23 Controlling photon and plasma induced processes at 

EUV optical surfaces (CP3E)
2009-2015  5.528  5.728  4.995  -  443  290 

i24 Improved solid-state ligh sources (SLS) 2010-2014  1.068  1.079  1.069  (3)  7  - 
i25 Spectroscopic analysis of particles in water (SAPW) 2010-2015  1.160  1.078  744  82  251  165 
i26 Topological quantum computation (TQC) 2011-2018  4.000  3.395  3.138  233  300  190 
i27 Understanding the visco-elasticity of elastomer-based 

nanocomposites  (VEC)
2011-2015  1.665  1.434  1.065  170  310  229 

i28 Thirtd generation magnetocaloric materials (3GM) 2011-2015  2.410  2.118  1.519  292  461  430 
i30 High Tech Systems and Materials (HTSM) 2013-2017  2.941  1.529  434  575  582  1.088 
i31 The science of atmospheric plasma processing of 

functional films (APFF)
2013-2018  1.720  920  424  205  433  268 

i32 Computional sciences for energy reseach (CSER) 2012-2021  20.575  2.825  2.154  4.545  2.345  2.871 
i33 Nanophotonics for solid-state lighting (NSL) 2013-2017  4.433  1.195  334  2.248  752  2.357 
i34 Fundamental fluid dynamics challenges of extreme 

ultraviolet lithography (FEUL)
2013-2018  1.721  748  423  445  307  463 

i35 Physics of failure  (POF) 2014-2018  2.474  375  115  665  385  540 
i36 Heat, mass transport and phase transition in dense 

bubbly flows (DBF)
2014-2019  1.560  187  -  649  221  615 

i37 The foundations for faster electron microscopy (FFEM) 2013-2018  2.763  541  111  722  571  581 
i38 High Tech Materials Call (HTM) 2014-2018  1.935  264  -  480  207  537 
i39 Scalable circuits of Majorana qubits (SCMQ) 2014-2018  18.066  3.421  284  9.240  1.120  11.257 
i40 Rock-on-a-chip (ROAC) 2015-2019  3.184  -  -  180  219  (39)
i41 Hybrid so² materials: from physical mechanisms 

to designer products (HSM)
2015-2019  4.475  -  -  1.150  236  914 

i42 Physics for Nano Lithography (PNL) 2014-2018  9.000  1.000  2  2.000  1.072  1.926 
i99 Overgangsprogramma IPP 2008-2020  -  -  15  -  -  (15)

Centraal budget voor IP-programma’s 1990-2030  99.077  5.656  (2)  2.109  -  7.767 
   

Totaal Industrial Partnership Programmes  210.519  54.237  35.918  26.000  10.968  33.351 

De lasten voor de IPP’s waren in 2015 k€ 15.032 lager dan begroot. De lasten van de lopende 
programma’s (dus exclusief de begrotingspost Centraal budget voor IPP’s) lopen achter op de 
begroting (totaal k€ 12.923), dat wil zeggen een oplopende bestedingsachterstand. 
In totaal is per 31 december 2015 voor k€ 17.556 verplicht aan FOM-inbreng voor goedgekeurde 
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IPP’s (exclusief restbudge�en). Het laatste jaar waarin nog een programma financieel is 
verplicht is 2020.

9. FOM-PROJECTRUIMTE

2015 budget 2015 2014
k€ k€ k€

Honoreringsjaar:
P15 Jaarronde 2015  312  600  - 
P14 Jaarronde 2014  523  1.561  173 
P13 Jaarronde 2013  1.831  2.102  1.027 
P12 Jaarronde 2012  2.438  2.279  2.543 
P11 Jaarronde 2011  2.179  1.537  2.546 
P10 Jaarronde 2010  1.024  168  1.822 
P09 Jaarronde 2009  388  56  1.290 
P08 Jaarronde 2008  40  -  396 
P07 Jaarronde 2007  4  29  89 
P06 Jaarronde 2006  -  -  1 

Nader te bestemmen projectruimte  -  (322)  - 

Totaal FOM-Projectruimte  8.739  8.010  9.887 

De totale lasten voor de FOM-Projectruimte waren in 2015 k€ 1.148 lager dan in 2014. Bij de 
oude jaarrondes zijn de lasten hoger dan in de begroting en nemen de restantbudge�en af, 
terwijl bij de recente jaarrondes de lasten achterblijven bij de begroting en de 
restantbudge�en toenemen.
Het verschil van k€ 729 tussen de lasten en de begroting komt door het oplopen van de 
bestedingsachterstand op de toegewezen projecten (totaal met k€ 407) en de negatieve 
begrotingsboeking van k€ 322 op de post Nader te bestemmen projectruimte. 
In totaal is per 31 december 2015 voor k€ 20.614 verplicht aan projecten (exclusief 
restbudge�en). 
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10. ANDERE ACTIVITEITEN

2015 budget 2015 2014
k€ k€ k€

A00 Andere activiteiten overig  20  -  9 
A02 FOm/v  655  509  608 
A05 Knelpunten en experimenten  2.940  1.800  1.724 
A06 Contract research  16.390  19.957  16.925 
A08 WBSO  131  190  147 
A09 Outreach  43  -  41 
A12 Nieuwbouw  7.664  4.933  21.476 
A13 Personeelsfondsen  93  219  566 
A14 Vervangend onderhoud  161  (552)  535 
A16 Valorisatie  189  -  184 
A17 Relocatie DIFFER  1.508  3.979  1.661 
A18 ANBI-gelden  77  50  11 

   
Totaal andere activiteiten  29.871  31.085  43.887 

In totaal zijn de lasten van de andere activiteiten in 2015 k€ 14.016 lager dan in 2014. Dit bedrag 
bestaat voornamelijk uit lagere kosten voor nieuwbouw (k€ 13.812 lager). 

11. ALGEMENE KOSTEN VAN DE ORGANISATIE

resterend
budget

per 1-1-2015

budget
2015

uitpu�ing
2015

resterend
budget

per 1-1-2016
k€ k€ k€ k€

Lasten algemene kosten van de organisatie  3.540  5.895  5.899  3.536 
Af: doorberekende beheerskosten  (20)  (1.290)  (1.337)  27 

Totaal algemene kosten van de organisatie  3.520  4.605  4.562  3.563 

De algemene kosten van de organisatie zijn in 2015 k€ 676 lager dan in 2014 (k€ 4.562 versus 
k€ 5.238). Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard doordat een deel van de kosten met 
betrekking tot het vernieuwen van het financiële pakket over 2014 in 2015 is overgeheveld van 
het FOM-bureau naar FOM-algemeen.
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12. BALANSMUTATIES

2015 budget 2015 2014
k€ k€ k€

Activeringen in immateriële vaste activa  (1.193)  -  (582)
Activeringen in materiële vaste activa  (9.673)  (5.393)  (25.504)
Afschrijvingen materiële vaste activa  8.620  5.223  4.272 
Overige balansmutaties  1.854  (1.062)  630 
Diverse mutaties UWV en overige  (296)  -  329 
Mutatie vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld  482  -  (511)
Mutatie voorzieningen  (2.439)  (2.143)  (392)

Totaal balansmutaties  (2.645)  (3.375)  (21.758)

De balansmutaties zijn in 2015 k€ 19.113 lager dan in 2014. Dit komt door lagere activeringen 
vanwege de nieuwbouw DIFFER en hogere afschrijvingslasten door ingebruikname van de 
nieuwbouw.

13. BESTEDINGSMUTATIES

De post bestedingsmutaties betre² begrotingscijfers om inzicht te geven welk deel van de 
resterende budge�en in het begrotingsjaar tot besteding zal komen en welk deel van de 
‘nieuw’ toegekende budge�en 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

2015 budget 2015 2014
k€ k€ k€

Rente baten  184  393  342 
Af: Overige (bankkosten e.d.)  (31)  -  (49)

Totaal financiële baten en lasten  153  393  293 

In 2015 zijn de financiële baten en lasten ten opzichte van 2014 afgenomen van k€ 293 naar  
k€ 153. De rentebaten zijn lager dan 2014, wat voornamelijk het gevolg is van een gemiddeld 
lager rentepercentage. Daar waar de gemiddelde rentevergoeding over 2014 nog 0,47 procent 
was, bedraagt deze over 2015 slechts 0,28 procent.
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NETTO EXPLOITATIESALDO

15. MUTATIE ALGEMENE RESERVE, ONBESTEMD

De toevoeging aan de algemene reserve, onbestemd van k€ 53 is als volgt opgebouwd.

2015 begroting 2015 2014
k€ k€ k€

 Ontvangen rente (per saldo)  142  393  284 
 Bestemming bijzondere baten  54  30  129 
 Vrijval pensioenverplichtingen  23  39  38 
 Kosten verhuizing nSI-groep DIFFER (1.000)  -  - 
 Beëindiging KVI  326 (341)  325 
 Relocatie DIFFER  507 (901) (423)

Totaal mutatie algemene reserve, onbestemd  52  (780)  353 

De mutatie van (k€ 1.000) betre² de kosten voor de verhuizing van de nSI-groep van DIFFER 
naar de UT. Deze verhuizing is op initiatief van de betrokken onderzoekers. Daarbij is 
afgesproken dat budge�en gereserveerd in het kader van de relocatie DIFFER voor de 
nSIgroep voor de verhuizing naar de UT kunnen worden ingezet.

16. MUTATIE ALGEMENE RESERVE, BESTEMD

De algemene reserve, bestemd hee² in 2015 een mutatie van k€ 1.761.
De waarde van de immateriele vaste activa stijgt in 2015 met k€ 611, als gevolg van activering 
van de kosten voor het nieuwe financiële pakket.
De waarde materiële vaste activa stijgt in 2015 met k€ 1.635, met name als gevolg van de 
nieuwbouw DIFFER. 
De waarde voorraden daalt in 2015 met k€ 255, omdat voorraden per 2015 niet meer worden 
opgenomen in de balans. 
De post additionele fondsen instituten is in 2015 afgenomen met k€ 230.
 

17. MUTATIE BESTEMDE RESERVES

De mutatie van de bestemde reserves is in 2015 k€ 3.725 (begroot was k€ 4.112), i.c. oplopen van 
de bestedingsachterstand.
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18. MUTATIE BESTEMDE FONDSEN

Dit betre² de per saldo afname van de bestemde fondsen van k€ 2.732. Dit is lager dan de 
begrote afname van k€ 8.171, hetgeen grotendeels verklaard wordt door begrote kosten voor 
de nieuwbouw DIFFER die pas in latere boekjaren worden gerealiseerd. 
Voor een nadere toelichting van de posten 16 tot en met 18, zie hoofdstuk IV-1.
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Het kasstroomoverzicht gee² op een andere wijze inzicht in de kasstroom van FOM en laat 
zien waardoor de toename van de liquiditeit van k€ 19.122 wordt veroorzaakt. 

De kasstroom uit operationele activiteiten leidt per saldo tot een stijging van k€ 22.350 met 
name als gevolg van de ontwikkeling van het exploitatiesaldo en de effecten in de vlo�ende 
middelen (onderhandenwerkpositie).

De kasstroom uit investeringsactiviteiten leidt tot een daling van de liquide middelen van 
k€ 10.866, met name door investeringen in de materiële vaste activa.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten leidt tot een stijging van de liquide middelen  
k€ 7.638, met name door de 3e tranche van opgenomen renteloze geldlening voor de 
nieuwbouw DIFFER.

IV.3  TOELICHTING kasstroom- 
overzicht
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IV.4  NIET in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen

TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

Voor 2015 en verder hee² FOM zich voor de BUW al verplicht door middel van toekenningen 
voor projecten. Daarnaast kent FOM diverse verplichtingen tot financiële inbreng in samen- 
werkingsverbanden. Het personeel van FOM is het grootste actief van FOM. FOM hee² dan 
ook verplichtingen voor haar personeel, zowel voor het vaste personeel (aantal ²e’s: 322  
per 31-12-2015), als voor het tijdelijke personeel (aantal ²e’s: 701 per 31-12-2015). Al deze 
verplichtingen vloeien voort uit de normale bedrijfsactiviteiten van FOM en worden gedekt  
uit de subsidiebijdragen van NWO en de met derden afgesloten contracten. 

VERHUUR- EN HUUROVEREENKOMSTEN 

FOM hee² verplichtingen van geringe omvang op grond van diverse verhuur- en huurover- 
eenkomsten. Het gaat onder andere om huurovereenkomst van het kantoor aan de Van 
Vollenhovenlaan. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 maart 2021 en de jaarlast bedraagt 
k€ 262. Voor deze overeenkomst is een bankgarantie afgegeven bij het Ministerie van 
Financiën door FOM voor de looptijd van de huurovereenkomst (k€ 82,6). 

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. De nieuwbouw is op 16 maart 
2015 opgeleverd. De totale aanneemsom van de bouw bedraagt k€ 26.800, waarvan op  
31 december 2015 nog k€ 1.350 door de aannemer te declareren.

VERBETERING FINANCIËLE PROCESSEN

FOM is een overeenkomst aangegaan ingaande op 3 november 2014 en eindigend op  
31 december 2021, met een optie tot verlenging van 2 maal drie (3) jaar voor een nieuw 
financieel systeem. 

IN KIND BIJDRAGE

In het kader van het samenwerkingverband van ASML, FOM, UvA en VU dragen de UvA en VU 
in kind bij aan de samenwerking. Per ultimo 2015 was er sprake van een zogenaamd voorlopen 
van de in kind bijdrage bij de UvA (k€ 29) en bij deVU (k€ 11).



V.  OVERIGE INFORMATIE
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V-1  BESTUURDERS en toezichthouders

Samenstelling per 31-12-2015.

UITVOEREND BESTUUR:

– Prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzi�er, Technische Universiteit Eindhoven
– Prof.dr. N.H. Dekker, vice-voorzi�er, Technische Universiteit Del².
– prof. dr. J. de Boer, Universiteit van Amsterdam
– Dr. Th.J.H. Smit, Shell
– Prof.dr. Th. H.M. Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen

RAAD VAN BESTUUR:

– prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzi�er (TU/e) 
– prof.dr. N.H. Dekker, vice-voorzi�er, Technische Universiteit Del²
– prof.dr. M.W. Beijersbergen (Cosine Research BV/LEI)
– prof.dr.ir. J.P.H. Benschop (ASML)
– prof.dr.ir. H. Bijl (TUD)
– prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)
– prof.dr. J. de Boer (UvA)
– prof.dr.ir. J.F.J. van den Brand (VU)
– prof.dr. H.J.H. Clerx (TU/e)
– prof.dr.ir. M. Dijkstra (UU)
– prof.dr.ir. M.G.D. Geers (TU/e)
– prof.dr. R. van Grondelle (VU)
– prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
– prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)
– dr. H. van Houten (Philips)
– 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)
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V-2  VROUWEN aan de top

CHARTER ‘TALENT NAAR DE TOP’ 

De volgende activiteiten zijn binnen FOM t/m 2015 ondernomen om onze doelstelling  
20% vrouwen in de top in 2020 te halen. 

ONDERTEKENING CHARTER TALENT NAAR DE TOP;  
DOELSTELLINGEN & CIJFERS

FOM hee² op 18 maart 2010 het vrouwencharter ‘Talent naar de top’ ondertekend. Met deze 
ondertekening hee² FOM toegezegd om concrete maatregelen te nemen om meer vrouwelijk 
talent “aan boord” van de organisatie te krijgen en te behouden. 
FOM ziet daarenboven ook voor zichzelf een rol in het faciliteren van doorstroom naar een 
toppositie buíten FOM. 
Door het Uitvoerend Bestuur van FOM zijn (charter-) doelstellingen en streefcijfers vastge- 
steld. Concreet (en reëel) einddoel is om 20% vrouwen in de top te hebben in 2020. 

Onderstaande tabel bevat het aantal mannen en vrouwen in FOM ingeschaald vanaf schaal 12 
en hoger op 31 december 2015, wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel 
tezamen. De getallen tussen de haakjes betre² het verschil met 31 december 2014.

schaal aantal mannen aantal vrouwen aandeel vrouwen 
(%)

12 25 7 (+2) 22%
13 16 2 11%
14 26 1 (+1) 4%
15 5 2 29%
16 12 0 0%
17 -- 1 (+1) 100%
18 4 0 0%

Totaal 88 14 (+4) 14%

Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage vrouwen dat is 
ingeschaald in schaal 12 of hoger (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) gestegen van 
zeven naar veertien procent, we hebben dus ons streefcijfer voor 2015 behaald! 
Het percentage vrouwen is in 5 jaar, door alle genomen acties en maatregelen, daarmee 
verdubbeld. Dit maakt het behalen van het streefpercentage van 20 in 2020 reëel en 
bereikbaar. Een heel opmerkelijk gebeurtenis in dit kader is dat FOM voor het eerst in 69 jaar 
een vrouwelijke (algemeen) directeur hee² aangesteld.
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Wat heeft FOM concreet in 2015 opgepakt:
-	 Pilot Mentoring programma voor vrouwen afgerond; in 2016 ook een Engelse versie.
-	 Workshops gender awareness georganiseerd voor decisionmakers om besef te creëren 

over onbewuste voorkeuren in selectieprocessen (gender bias).
-	 Advertentieteksten anders geformuleerd waardoor een vacature aantrekkelijk is voor 

vrouwen om op te solliciteren.
-	 Gender bias Bewustzijn trachten te vergroten t.a.v. verschillen man/vrouw bij sollicitatie- 

gesprekken (met als uitkomst t.z.t een one paper toolkit met standard interview rules).
-	 Gender awareness is vast agendapunt geworden op de maandelijkse agenda van het 

Uitvoerend Bestuur.

Conclusie is dat het een trager proces blijkt dan verwacht is in 2010, om in onze organisatie van 
7% naar 15% en uiteindelijk 20% vrouwen in topposities te komen. Niet alleen omdat het 
aanbod van vacatures in deze posities gering is (weinig doorstroom) maar ook omdat er 
onvoldoende vrouwen solliciteren (om hun moverende redenen) op de plekken die wél 
vrijkomen. Voorts is ook ons beleid om als springplank te fungeren voor hogere posities buíten 
FOM niet gunstig voor ons ‘percentage’, maar wél voor de vrouwen zélf die een hogere plek 
buiten FOM gaan beze�en en zo fyscia-breed wél zorgen voor meer topvrouwen in de 
natuurkunde. Dit komt alleen de cijfers voor FOM dan niet ten goede.....
De eerdere conclusie van Commissie Monitoring Talent naar de Top “dat de ambitie om in 2020 
20%vrouwen in de top te hebben dichterbij is gekomen en bij volharding bij het realiseren van 
gestage groei van het aandeel vrouwen in de top, het mogelijk is om deze ambitie te halen” 
noodzaakt ons nog steeds om de komende jaren alle zeilen bij te blijven ze�en en met kracht 
alles te doen wat in ons vermogen ligt om de doelstelling te behalen.

nulmeting 
01-01-2010

situatie per 
31-12-2011

situatie per 
31-12-2012

situatie per 
31-12-2013

situatie per 
31-12-2014

situatie per 
31-12-2015

doel voor 
2020

aantal vrouwelijke RvB-leden 
(totaal 28 leden)

2 4 4 6 6 6 6

aantal vrouwelijke UB-leden 
(totaal 4 leden)

0 0 1 1 1 1 1

percentage vrouwen in schaal 12 
en hoger

7% 11% 9% 9% 10% 14% 20%

Nulmeting in 2010 Stand van zaken 
01-01-2016 

Doel voor 2015 Doel voor 2020

Geen vrouwelijk UB lid (5 leden) 1 vrouwelijk UB lid 1 vrouwelijk UB lid 1 vrouwelijk UB lid
2 vrouwelijke RvB leden 6 vrouwelijke  

RvB leden
4 vrouwelijke RvB leden 6 vrouwelijke  

RvB leden
7% in schaal 12 en hoger is vrouw 14% in schaal 12 en hoger  

is vrouw
14% in schaal 12 en hoger 
 is vrouw

20% in schaal 12 en hoger is 
vrouw
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V.3  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-Projectruimte 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 we�elijke 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 uitpu�ing van de door het Uitvoerend Bestuur toegekende budge�en. 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 
budge�en.

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 FOM-
organisatie’. Daar waar om valide redenen in een organisatieonderdeel afgeweken moet 
worden van deze regels is een en ander aanvullend vastgelegd in specifieke lokale AO-
beschrijvingen 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 IC-rapporten.

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 
budge�en, de spelregels bij besteding daarvan (bijvoorbeeld ten aanzien van Europese 
aanbesteding), de gang van zaken bij bestellingen en de informatievoorziening op financieel 
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terrein. In het onderdeel ‘Onderzoek’ staat vermeld hoe aanvragen voor onderzoek 
ingediend moeten worden.

4 In de financiële verantwoording en de hal²aarrapportage wordt per organisatieonderdeel 
aan de directeur FOM gerapporteerd over de voortgang van de financiële zaken in het 
betreffende organisatieonderdeel. Daarbij gaat het met name over realisatie van de 
toegekende budge�en, personele beze�ing 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).

6 Geïntegreerde rapportages over toewijzing en uitpu�ing van budge�en 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, a¡omstig van NWO, 
ministeries of de overige middelen van FOM.

V-4  SUBSIDIEVOORWAARDEN

FOM ontvangt haar subsidie grotendeels van NWO. De NWO-basissubsidie is ongeveer 67% 
van de totale baten. FOM hee² 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 RJ660. 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 7% van de 
totale baten (omvang 2015: k€ 7.970), gelden specifieke subsidievoorwaarden.
De resterende 27% aan baten bestaat uit baten van Euratom, de Europese Unie, het Ministerie 
van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, universiteiten, 
bedrijven en overige baten. Voor deze posten gelden in de regel specifieke subsidie- en 
contractvoorwaarden. 
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V-5  VERBONDEN rechtspersonen

Onder verbonden rechtspersonen worden de partijen/instellingen vermeld waar FOM geen 
beslissende zeggenschap over hee², 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 gemeen- 
schappelijke voorzieningen voor de gebruikers van die opstallen en terreinen en het 
verrichten van al hetgeen, direct of indirect, aan dit doel dienstbaar kan zijn.

– Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) te Den Haag.

 Activiteit: 
Het ontwerpen en/of sluiten van (collectieve) (raam)overeenkomsten met de Centrales van 
Overheidspersoneel.
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V-6  BALANS per 31-12-2015  
naar organisatieonderdelen

ACTIVA
 AMOLF 

 FOM-
Nikhef  DIFFER  ARCNL  BUW 

 FOM-
bureau 

 FOM-
algemeen  Totaal 

  k€    k€    k€    k€    k€    k€    k€    k€  

Vaste activa
1. Immateriële vaste activa  -  -  -  -  -  -  1.193  1.193 
2. Materiële vaste activa  20.814  9.488  32.600  5.183  -  700  662  69.447 
3. Financiële vaste activa  6  -  -  -  -  -  4.483  4.489 

 20.820  9.488  32.600  5.183  -  700  6.338  75.129 

Vlo�ende activa
4. Voorraden  -  -  -  -  -  -  -  - 
5. Onderhanden werk  1.022  961  1.366  322  88  -  -  3.759 
6. Vorderingen op korte termijn  716  2.316  616  509  1.538  379  7.126  13.200 
7. Rekening-courant  9.878  8.080  16.211  322  49.955  3.727  (88.173)  - 
8. Liquide middelen  4  3  2  2  -  1  76.365  76.377 

 11.620  11.360  18.195  1.155  51.581  4.107  (4.682)  93.336 

TOTAAL ACTIVA  32.440  20.848  50.795  6.338  51.581  4.807  1.656  168.465 

PASSIVA
 AMOLF 

 FOM-
Nikhef  DIFFER  ARCNL  BUW 

 FOM-
bureau 

 FOM-
algemeen  Totaal 

  k€    k€    k€    k€    k€    k€    k€    k€  
9. Eigen vermogen  27.573  11.453  47.294  3.835  32.076  4.503  (40.855)  85.879 
10. Voorzieningen  -  -  -  -  -  -  3.324  3.324 
11. Langlopende leningen  -  -  -  -  -  -  26.130  26.130 
12. Kortlopende schulden  4.867  9.395  3.501  2.503  19.505  304  13.057  53.132 

TOTAAL PASSIVA  32.440  20.848  50.795  6.338  51.581  4.807  1.656  168.465 
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V-7  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015  
naar organisatieonderdelen

AMOLF
FOM-

Nikhef DIFFER ARCNL BUW
FOM-

bureau
FOM-

algemeen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

BATEN  
1. NWO basissubsidie  10.065  16.263  17.620  2.250  23.529  4.576  (349)  73.954 
2. Overheidsbijdragen en 

subsidies
 383  54  38  63  2.201  168  (190)  2.717 

3. Baten werk in opdracht van 
derden

 4.341  5.161  4.786  5.364  8.101  637  85  28.475 

4. Overige baten  -  4.103  -  -  77  -  1.690  5.870 
TOTAAL BATEN  14.789  25.581  22.444  7.677  33.908  5.381  1.236  111.016 

LASTEN
5. Missiebudge�en  7.134  10.389  5.339  6.208  -  -  -  29.070 
6. FOM-programma’s  2.096  4.609  2.002  -  19.091  -  -  27.798 
7. Industrial Partnership 

Programmes
 835  46  583  1.073  7.771  650  10  10.968 

8. Projectruimte  289  482  -  -  7.846  -  122  8.739 
9. Andere activiteiten  4.581  8.712  11.873  724  1.057  186  2.738  29.871 
10. Algemene kosten van de 

organisatie
 -  -  -  -  -  4.562  -  4.562 

Totaal activiteiten  14.935  24.238  19.797  8.005  35.765  5.398  2.870  111.008 

11. Balansmutaties  1.095  1.268  (1.343)  (2.230)  -  510  (1.945)  (2.645)
12. Bestedingsmutaties  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAAL LASTEN  16.030  25.506  18.454  5.775  35.765  5.908  925  108.363 

SALDO BATEN EN LASTEN  (1.241)  75  3.990  1.902  (1.857)  (527)  311  2.653 
13. Financiële baten en lasten  -  -  -  -  -  -  153  153 

NETTO EXPLOITATIESALDO  (1.241)  75  3.990  1.902  (1.857)  (527)  464  2.806 
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AMOLF
FOM-

Nikhef DIFFER ARCNL BUW
FOM-

bureau
FOM-

algemeen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  8.516  12.522  6.570  794  18.953  3.365  1.045  51.765 
Sociale lasten  921  1.311  642  91  2.178  337  80  5.560 
Pensioenpremies  919  1.417  747  86  1.859  414  -  5.442 
Lonen en salarissen  10.356  15.250  7.959  971  22.990  4.116  1.125  62.767 

Dotaties personele voorzieningen  -  -  -  -  -  -  -  - 
Personeel niet in loondienst  52  419  541  10  1.094  177  35  2.328 
Overig  (612)  268  264  2.056  655  85  506  3.222 
Overige personele lasten  (560)  687  805  2.066  1.749  262  541  5.550 

Af: ontvangen uitkeringen  (13)  (34)  -  -  -  (14)  (21)  (82)

Totaal personele lasten  9.783  15.903  8.764  3.037  24.739  4.364  1.645  68.235 

V-8  PERSONELE EN MATERIËLE LASTEN 2015  
naar organisatieonderdelen
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AMOLF
FOM-

Nikhef DIFFER ARCNL BUW
FOM-

bureau
FOM-

algemeen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Materiële lasten
Afschrijvingen  1.570  1.474  4.667  622  -  150  137  8.620 

Huisvestingslasten:
- Huur  (6)  121  (6)  53  -  262  -  424 
- Verzekeringen  28  20  43  19  -  40  -  150 
- Onderhoud  222  484  -  40  -  100  -  846 
 - Energie en water  256  585  421  57  -  -  1.319 
 - Schoonmaakkosten  142  177  200  25  -  73  -  617 
- Heffingen  29  32  100  -  -  5  -  166 
- Overige  - (1)  1  -  -  7  -  7 

Totaal huisvestingslasten  671  1.418  759  194  -  487  -  3.529 

Overige lasten:
 * Reis- en verblijflasten  558  1.186  554  96  1.337  190  1.013  4.934 
* Beheerslasten  334  686  1.018  35  75  (30)  692  2.810 
* Bedrijfslasten  1.708  4.489  2.092  1.132  4.381  494  126  14.422 
* Overige lasten (doorberekende 
lasten)

 (173)  (420)  (57)  148  -  (330)  (14)  (846)

 - Subtotaal Administratie- en 
beheerslasten

 2.427  5.941  3.607  1.411  5.793  324  1.817  21.320 

 - Inventaris en apparatuur  2.068  1.077  4.510  3.363  5.269  223  1.193  17.703 
 - Dotatie overige voorzieningen  -  -  -  -  -  -  (2.439)  (2.439)
 - Activering Nieuwbouw  -  -  (2.266)  -  -  -  (12)  (2.278)
- Activeringen overige  (570)  (325)  (3.785)  (2.852)  -  360  (1.416)  (8.588)
 - Deelneming Magneet  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - Mutatie voorraad  95  119  41  -  -  -  -  255 
- Voorziening onderhanden werk  (14)  (101)  -  -  (36)  -  -  (151)
 - Nieuwbouw gebouwen  -  -  2.157  -  -  -  -  2.157 

Totaal overige lasten  4.006  6.711  4.264  1.922  11.026  907  (857)  27.979 

Totaal materiële lasten  6.247  9.603  9.690  2.738  11.026  1.544  (720)  40.128 

Totaal personele en materiële 
lasten

 16.030  25.506  18.454  5.775  35.765  5.908  925  108.363 
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looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 budget 
 in 

2015

 budget 
 cumulatief 

t/m 2015
 lasten 

 cumulatief 

 lasten 
 in 

2015

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2015

 baten 
 cumulatief 

t/m 2014

 baten 
 in 

2015

 baten 
 cumulatief 

t/m 2015

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 ontvangen 
 in 

2015

 ontvangen 
 cumulatief

t/m 2015

balans
schuld/vordering

eind 2015
 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  1.161  200  1.361  1.161  200  1.361  1.161  200  1.361  - 
NWO incid.  1.000  900  100  1.000  900  100  1.000  900  100  1.000  - 
NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639  -  639  - 
NWO  3.000  2.700  300  3.000  2.700  300  3.000  2.700  300  3.000  - 
NWO/ALW  500  500  -  500  312  76  388  500  -  500  112 
Min EZ  3.500  2.800  700  3.500  2.185  533  2.718  2.660  700  3.360  642 

Totaal Programma 115  7.000  6.000  1.000  7.000  4.371  1.066  5.437  5.197  909  6.106  5.860  1.000  6.860  754 

V-10  OVERZICHT specifieke subsidies NWO 

verplichting
nummer

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 budget 
 in 

2015

 budget 
 cumulatief 

t/m 2015
 lasten 

 cumulatief 
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2015

 lasten 
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t/m 2015
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t/m 2014

 baten 
 in 

2015

 baten 
 cumulatief 

t/m 2015

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 ontvangen 
 in 

2015

 ontvangen 
 cumulatief

t/m 2015

balans
schuld/vordering

eind 2015
 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  174  43  217  166  43  209  - 
Secretariaat 705AO-2324  300  240  45  285  240  45  285  - 
Overige kosten 705AO-2324  67  40  12  52  36  1  37  - 
Monitoring  270  216  54  270  202  -  202 -

Totaal Sectorplan natuur- en 
scheikunde

 870  670  154  824  644  89  733  661  154  815  661  154  815  - 

Landelijk Netwerk Vrouwelijke  
Hoogleraren
Totaal LNVH  -  600  150  750  573  165  738  600  150  750  600  150  750  - 

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

V-9  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES Ministerie van  
Economische Zaken



97

FOM Financieel Jaarverslag 2015

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 budget 
 in 

2015

 budget 
 cumulatief 

t/m 2015
 lasten 

 cumulatief 

 lasten 
 in 

2015

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2015

 baten 
 cumulatief 

t/m 2014

 baten 
 in 

2015

 baten 
 cumulatief 

t/m 2015

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 ontvangen 
 in 

2015

 ontvangen 
 cumulatief

t/m 2015

balans
schuld/vordering

eind 2015
 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  1.161  200  1.361  1.161  200  1.361  1.161  200  1.361  - 
NWO incid.  1.000  900  100  1.000  900  100  1.000  900  100  1.000  - 
NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639  -  639  - 
NWO  3.000  2.700  300  3.000  2.700  300  3.000  2.700  300  3.000  - 
NWO/ALW  500  500  -  500  312  76  388  500  -  500  112 
Min EZ  3.500  2.800  700  3.500  2.185  533  2.718  2.660  700  3.360  642 

Totaal Programma 115  7.000  6.000  1.000  7.000  4.371  1.066  5.437  5.197  909  6.106  5.860  1.000  6.860  754 

V-10  OVERZICHT specifieke subsidies NWO 
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programma

 verplicht 
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 cumulatief 
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 in 
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 cumulatief 
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 cumulatief 
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 baten 
 cumulatief 

t/m 2015

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2014 

 ontvangen 
 in 

2015

 ontvangen 
 cumulatief

t/m 2015

balans
schuld/vordering

eind 2015
 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  174  43  217  166  43  209  - 
Secretariaat 705AO-2324  300  240  45  285  240  45  285  - 
Overige kosten 705AO-2324  67  40  12  52  36  1  37  - 
Monitoring  270  216  54  270  202  -  202 -

Totaal Sectorplan natuur- en 
scheikunde

 870  670  154  824  644  89  733  661  154  815  661  154  815  - 

Landelijk Netwerk Vrouwelijke  
Hoogleraren
Totaal LNVH  -  600  150  750  573  165  738  600  150  750  600  150  750  - 

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

V-11  CONTROLEVERKLARING 

De jaarrekening is gecontroleerd door HLB Blömer accountants en adviseurs te Nieuwegein. Dit hee² geleid 
tot een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, die hierna is opgenomen.
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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 Nanolithography

BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen
BWOE Bovenwe�elijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB Centraal Beheer
CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
COR Centrale Ondernemingsraad 
C.V. Commanditaire Vennootschap
CWI Centrum Wiskunde & Informatica

DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research

EU Europese Unie
EUR Erasmus Universiteit Ro�erdam
Euratom European Atomic Energy Community
EZ Ministerie van Economische Zaken

FJV Financieel Jaarverslag
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
FOM-Nikhef FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef
²e full time equivalent

GBN Gebiedsbestuur Natuurkunde

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-CART KVI-Center for Advanced Radiation Technology 

LEI Universiteit Leiden
LNVH Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

BIJLAGE   |   Lijst met a¡ortingen
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Nikhef Samenwerkingsverband Nationaal Instituut voor subatomaire fysica Nikhef
NIN-KNAW Nederlands Instituut voor Neuroscience (KNAW-instituut)
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

TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TUD Technische Universiteit Del²
TU/e Technische Universiteit Eindhoven 

UB Uitvoerend Bestuur
UT Universiteit Twente 
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VU Vrije Universiteit

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





OVER DE ILLUSTRATIE OP HET OMSLAG

Materialen met bijzondere elektronische of magne-
tische eigenschappen zijn breed toepasbaar. Een bij-
zonder veelzijdige categorie van materialen zijn de 
zogeheten perovskietoxiden. Wetenschappers heb-
ben een bijzonder eff ect ontdekt in het magnetisme 
van lanthaanmangaanoxide (LaMNO3), een van deze 
perovskietoxiden. De magnetische eigenschappen 
van nanolaagjes van de lanthaanmangaanoxide 
veranderen abrupt bij een minieme verandering in 
de dikte van de laag: van anti-ferromagnetisch - wat 
geen waarneembaar magnetisme oplevert - naar 
ferromagnetisch. Een dergelijk abrupt eff ect is nog 
niet eerder waargenomen. Het onderzoek is gedaan 
door onderzoekers van de Universiteit Twente en de 
Stichting FOM, in een gezamenlijk onderzoek met 
wetenschappers uit Singapore, de Verenigde Staten 
en Ierland.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in 
hoofdstuk 7, op pagina 109. In hoofdstuk 7 staan ook 
andere hoogtepunten uit de FOM-programma's van 
afgelopen jaar. 

Illustratie: Xiao Renshaw Wang

Bewerking: Petra Klerkx
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