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Publicatie
Z. Kostrzewa-Rutkowska, P.G. Jonker, S.T. Hodgkin,  
L. Wyrzykowski, M. Fraser, D.L. Harrison, G. Rixon, A. Yoldas,  
F. van Leeuwen, A. Delgado, M. van Leeuwen, ‘Gaia 
transients in galactic nuclei’, Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, Volume 481, Issue 1, 21 November

De Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek 
Instituten (NWO-I) is een onderzoeksorganisatie die valt 
onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Deze stichting is statutair gevestigd in 
Utrecht. NWO-I bestaat uit de volgende acht instituten:
• AMOLF | Physics of functional complex matter
• ASTRON | Netherlands Institute for Radio Astronomy
• CWI | Centrum Wiskunde & Informatica
• DIFFER | Dutch Institute for Fundamental Energy 

Research
• Nikhef | Nationaal instituut voor subatomaire fysica
• NIOZ | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 

der Zee
• NSCR | Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving
• SRON | Netherlands Institute for Space Research

Daarnaast omvat NWO-I het samenwerkingsverband 
Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) 
en zijn er ruim 200 werkgroepen bij universiteiten (BUW: 
Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen) die deel 
uitmaken van NWO-I. Deze werkgroepen werken verspreid 
over de volgende Nederlandse universiteiten:
Erasmus Universiteit Rotterdam | Universiteit Leiden | 
Radboud Universiteit | Rijksuniversiteit Groningen | 
Technische Universiteit Delft | Technische Universiteit 
Eindhoven | Universiteit Twente | Universiteit Utrecht | 
Universiteit van Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam | 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum | Maastricht 
University Medisch Centrum

Het Bureau van NWO-I ondersteunt het stichtingsbestuur 
en de instituten.

1 Voor 3 juni 2019 was het adres Van Vollenhovenlaan 659, 3527 JP Utrecht.

Wie financiert de onderzoeken?
NWO is de belangrijkste financier van NWO-I. Daarnaast 
ontvangt NWO-I financiële middelen vanuit de Europese 
Unie, de overheid en uit samenwerking met universiteiten 
en het bedrijfsleven.

Hoeveel mensen werken er bij NWO-I?
Op 31 december 2018 waren er 1859 FTE in dienst van 
NWO-I, waarvan
• 583 wetenschappers;
• 586 onderzoekers in opleiding;
• 690 technici en overige personeelsleden. 

De onderzoekers bij de instituten produceerden 
gezamenlijk in 2018 78 proefschriften, 1.474 
wetenschappelijke (refereed) publicaties, 548 overige 
publicaties en 9 octrooien. Daarnaast waren er ongeveer 
50 promoties van oio’s bij een universitaire werkgroep.

Contactgegevens NWO-I
Postadres:  Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Bezoekadres:  Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht1

Telefoon:  (030) 600 12 11
Website:  www.nwo-i.nl
E-mail:  info-NWO-I@nwo.nl
Voor contact:  info-NWO-I@nwo.nl
Btw-nummer:  NL002882243B01
KvK-nummer:  41150068

Foto omslag
Explosies
Een team van astronomen van NWO-instituut SRON, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Cambridge 

heeft bijna 500 explosies gevonden in kernen van sterrenstelsels. Ruimtevaartuig Gaia van de ESA geeft astronomen 

een automatische waarschuwing als het een opmerkelijke extragalactische verandering in helderheid waarneemt. 

Met een op maat gemaakt wiskundig hulpmiddel identificeerden de astronomen vorig jaar 480 zeldzame 

verschijnselen. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de enorme zwaartekracht van superzware zwarte gaten 

sterren uit elkaar scheurt waarbij gassen uit die sterren een zwart gat instroomt en de omgeving oplicht.
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4 Voorwoord

Voorwoord 
Hierbij bied ik u het Financieel Jaarverslag over 2018 aan van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk 
Onderzoek Instituten (NWO-I, onderdeel van NWO). Met deze publicatie verantwoordt NWO-I zich naar de 
financiers en naar de samenleving.

Het jaar 2018 startte met de juridische fusie van NWO-I (dat op dat moment de instituten AMOLF, DIFFER, Nikhef, 
het samenwerkingsverband ARCNL, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen en het Bureau omvatte) met 
de stichtingen die respectievelijk de instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON in stand hielden. Met het 
samengaan van de voormalige FOM-instituten en de overige NWO-instituten is de institutenorganisatie van NWO 
sinds 2018 op volle sterkte.

Het jaar 2018 stond voor de NWO-instituten in het teken van twee belangrijke evaluaties. Aan het begin van het 
jaar ontvingen zij de resultaten van de zesjaarlijkse SEP-evaluatie, waarbij negen panels van (veelal buitenlandse) 
deskundigen de instituten grondig onder de loep namen. Alle instituten van NWO werden beoordeeld als ‘zeer 
goed’ of ‘world leading’ op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid.  
In de zomer van 2018 werd vervolgens begonnen met een evaluatie van het portfolio van negen NWO en twaalf 
KNAW-instituten door een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers, die samen het gehele 
onderzoeksveld konden overzien. De commissie die deze evaluatie heeft uitgevoerd, concludeerde dat het 
huidige portfolio van nationale onderzoeksinstituten belangrijke meerwaarde biedt, doordat het de slagkracht van 
de Nederlandse wetenschap als geheel vergroot. Ook werd geconstateerd dat elk instituut een eigen rol speelt 
van nationaal belang. Hiermee zijn de instituten goed gepositioneerd om in te spelen op nieuwe wetenschappelij-
ke en maatschappelijke ontwikkelingen. In 2019 zal NWO samen met de KNAW een nadere uitwerking geven aan 
de aanbevelingen uit de portfolio-evaluatie.

Omdat 2018 het eerste jaar was waarbij alle instituten onderdeel uitmaakten van NWO-I, was de totstandkoming 
van dit financieel jaarverslag niet eenvoudig. Niet alleen bleek de impact van het verwerken van nieuwe grond-
slagen voor financiële verantwoording groot, ook moest de verantwoording van de zes afzonderlijke financiële 
administraties van de voormalige stichtingen geïntegreerd worden. Mijn buitengewone dank gaat dan ook uit naar 
alle medewerkers die aan dit jaarverslag hebben bijgedragen.

Namens het stichtingsbestuur, 

Prof. dr. C.C.A.M. Gielen 
bestuursvoorzitter Stichting NWO-I 
Utrecht, 8 november 2019
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Inleiding
Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2018 van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten 
(NWO-I). Dit betreft het eerste jaarverslag na de juridische fusie per 1 januari 2018 waarbij de voormalige stichtingen 
ASTRON, CWI, NSCR, NIOZ en SRON werden gefuseerd met NWO-I.

Waarover gaat het jaarverslag?
In dit jaarverslag legt NWO-I bestuurlijk en financieel verantwoording af over haar werkzaamheden in 2018.  
Met deze publicatie verantwoordt NWO-I zich naar de financiers en naar de samenleving.

Hoe is dit jaarverslag opgebouwd?
Dit jaarverslag is verdeeld in vier delen. Het eerste deel bestaat uit het bestuursverslag met daarin een overzicht 
van de gebeurtenissen en financiële ontwikkelingen in 2018. Ook vindt u daarin een omschrijving van hoe de 
NWO-I-organisatie is gestructureerd. Het tweede deel betreft de Jaarrekening, waaronder opgenomen de 
Grondslagen, Balans, Staat van Baten en Lasten, Kasstroom en de Toelichting daarop. Het derde deel betreft de 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de Statutaire bepalingen van de resultaatbestemming. 
Het vierde deel betreft het overzicht specifieke subsidies. Tot slot is bij dit verslag nog een lijst van afkortingen 
gevoegd.
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Bestuursverslag
In dit eerste deel van het jaarverslag vindt u het bestuursverslag. Dit verslag start met een 
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2018. Vervolgens ziet u in hoofdstuk 2 
hoe de financiële positie, de baten en de lasten van NWO-I zich hebben ontwikkeld. In 
hoofdstuk 3 werpen we een blik op de toekomst met de meerjarenbegroting. Afsluitend 
leest u in hoofdstuk 4 meer over de organisatiestructuur van NWO-I.

1 Belangrijke gebeurtenissen in 2018

2018 was een jaar waarin de (doorwerking van de) fusie tot NWO-I de boventoon voerde. In paragraaf 1.1 staan 
een aantal voorbeelden van wat de fusie met zich meebracht. Tegelijkertijd gingen alle ‘gewone’ werkzaam-
heden door. Zo is er weer druk geacquireerd om subsidies te verkrijgen (zie paragraaf 1.2). Daarbij blijft er ook 
na de fusie aandacht voor de charter Talent naar de Top (paragraaf 1.3). Ook zijn de werkzaamheden van de 
NWO-I-instituten uitgebreid geëvalueerd (paragraaf 1.4). En waren er verschillende ontwikkelingen in de 
huisvesting (paragraaf 1.5).

1.1 Fusie: verwerking van juridische start op 1 januari 2018
In 2018 zijn verschillende vervolgacties ondernomen om na de fusie de continuïteit te garanderen van de bedrijfs-
voering van NWO-I en de bij de fusie betrokken instituten. Dit waren acties om beleid, werkwijzen en procedures 
te harmoniseren en om de registraties van NWO-I en de instituten in de officiële (adressen)bestanden correct aan 
te passen.

Het governancemodel van NWO-I, dat reeds in 2017 werd gehanteerd, is in 2018 verder doorontwikkeld, zoals:
• taakverdeling tussen raad van bestuur-NWO (beleid ten aanzien van instituten) en stichtingsbestuur NWO-I 

(instandhouding NWO-I);
• advisering door de Raad van Toezicht van NWO;
• halfjaargesprekken van stichtingsbestuur met instituten en bureau;
• instellen van de instituutsadviesraden;
• intern besluitvormingstraject NWO-I: van functionele overleggen via instituutsmanagersoverleg en directeu-

renoverleg naar stichtingsbestuur.

Verantwoordelijkheid inkopen en aanbestedingen decentraal belegd
Met de fusie moest ook bepaald worden hoe NWO-I de verantwoordelijkheid voor inkopen en aanbestedingen 
verdeelt. Uit een inventarisatie blijkt dat voor een goede en efficiënte uitvoering van de instituutsmissies het 
noodzakelijk is dat de inkoopbevoegdheid decentraal belegd is. Slechts voor een beperkt aantal diensten vindt de 
inkoop centraal plaats. Hoe de verdeling precies is, is vastgelegd in het document ‘Verdeling verantwoordelijkheid 
voor inkopen en aanbestedingen binnen NWO-I’. Daarnaast zijn ook het Huishoudelijk reglement en de interne 
werkafspraken aangepast naar deze nieuwe situatie. In november 2018 is het nieuwe Huishoudelijk regelement ook 
officieel vastgesteld na advies van de raad van toezicht.

Grantingactiviteiten na fusie uiterlijk 2022 afgewikkeld
Op 1 januari 2017 is de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) omgevormd tot NWO-I. Daarbij 
zijn de grantingactiviteiten van voormalig FOM overgedragen aan het domein Exacte en Natuurwetenschappen 
(ENW) van NWO. NWO-I wikkelt nog wel de toekenningen af die FOM vóór 1 januari 2017 heeft gedaan. Zo kunnen 
de instituten en de BUW de lopende programma’s en projecten afronden. Naar verwachting wordt in 2023 het 
laatste programma afgesloten. In 2018 is de totale omvang van de grantingverplichtingen gedaald van M€ 60 naar 
M€ 37 eind 2018. In tabel 1.1 staat hoe deze grantingverplichtingen in de komende vier jaar worden afgewikkeld.
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Tabel 1.1 Omvang grantingverplichtingen in meerjarig perspectief

Omvang granting-verplichting

De totale omvang van de granting-verplichting is gedaald van M€ 60 eind 2017 naar M€ 37 eind 2018

Grantingverplichting NWO-I (bedragen in k€) 31-12-2017 Mutatie 2018 31-12-2018

Waarvan te financieren ten laste van toekomstige budgetten NWO  60.282 -22.938  37.344 

Totaal granting verplichting NWO-I  60.282 -22.938  37.344 

Organisatieonderdeel (bedragen in k€) 31-12-2017 Mutatie 2018 31-12-2018

AMOLF  1.167  349  818 

Nikhef  8.890  2.521  6.369 

DIFFER  2.151  1.012  1.139 

ARCNL  -  -  - 

BUW  46.665  18.839  27.826 

Algemeen  1.409  217  1.192 

Totaal NWO-I  60.282  22.938  37.344 

Organisatieonderdeel (bedragen in k€) 2019 2020 2021 2022 Totaal

AMOLF  488  330  -  -  818 

Nikhef  2.185  2.012  1.736  436  6.369 

DIFFER  355  353  431  -  1.139 

ARCNL  -  -  -  -  -  

BUW  12.533  8.558  3.679  3.056  27.826 

Algemeen  636  278  278  -  1.192 

Totaal NWO-I  16.197  11.531  6.124  3.492  37.344 

1.2 In 2018 verworven subsidies
De instituten hebben in 2018 bijna M€ 90 aan subsidies verworven van NWO, de Europese Unie en andere 
partijen. Het merendeel hiervan is binnen NWO inverdiend waarbij NWO-groot (M€ 11) en Roadmap (M€ 32,3) 
zorgen voor een hoog volume. Opvallend aan de honoreringen vanuit NWO is de grote eigen bijdrage die vanuit 
de instituten wordt geleverd. Verhoudingsgewijs leveren EU-projecten een betere bijdrage aan de vaste kosten 
van een instituut vanwege de inbegrepen vergoeding voor de overheadkosten. Tabel 1.2 biedt een overzicht van 
de verworven subsidies.

Tabel 1.2 Overzicht verworven subsidies 2018
 

Gehonoreerde subsidie aanvragen
Totaal budget

k€

NWO 65.628

EU 13.313

Overig 12.007

Totaal gehonoreerd 90.948
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Gehonoreerde subsidie aanvragen NWO
Totaal budget

k€

NWO projecten 10.191

NWO-Groot 10.970

ROADMAP 32.303

VENI 1.249

VIDI 4.923

VICI 5.992

Totaal NWO 65.628

1.3 Nieuw implementatieplan diversiteitsbeleid 
In 2018 heeft de RvB-NWO het Implementatieplan diversiteitsbeleid: subsidiebeleid en personeelsbeleid NWO 
vastgesteld. Beide aspecten worden vanuit vier invalshoeken benaderd:
1) Inrichting en gebruik van eigen instrumenten en procedures (wat hebben we al)
2) Interventies (wat gaan we doen)
3) Samenwerken en bundelen van krachten
4) Diversiteit in de inhoud van onderzoek
Voor NWO-I is alleen het aspect inclusief en divers personeelsbeleid relevant. 

NWO-I kent van oudsher lage aandelen vrouwelijke medewerkers, met name binnen de wetenschap en binnen de 
techniek. Het directeurenoverleg zal in 2019 doelstellingen voor de toekomst vaststellen.

Tabel 1.3 Aantal en percentage vrouwen per personeelscategorie

01-01-2019 01-01-2018

M V Totaal M V Totaal

Niet wetenschappelijk personeel tijdelijk 86 (66%) 44 (34%) 130 92 (70%) 39 (30%) 131

Niet wetenschappelijk personeel vast 462 (73%) 174 (27%) 636 461 (72%) 179 (28%) 640

Onderzoekers in opleiding 402 (69%) 180 (31%) 582 424 (70%) 181 (30%) 605

Wetenschappelijk personeel tijdelijk 239 (69%) 105 (31%) 344 249 (71%) 103 (29%) 352

Wetenschappelijk personeel vast 240 (87%) 37 (13%) 277 229 (86%) 38 (14%) 267

Totaal alle medewerkers NWO-I 1.429 (73%) 540 (27%) 1.969 1.455 (73%) 540 (27%) 1.995

In tabel 1.3. wordt het aantal vrouwelijke medewerkers weergegeven per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019.  
Het aandeel vrouwelijke medewerkers is gelijk gebleven in 2018, maar het aandeel onder het vaste personeel  
is gedaald terwijl dat onder het tijdelijk personeel is gestegen. NWO-I heeft 59 tenure track posities, waarvan  
23 ingevuld door een vrouw (39%). Hierdoor stijgt naar verwachting op termijn het aandeel vrouwen in het 
wetenschappelijke vaste personeel.

In januari 2018 hebben de vier fysica instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef gezamenlijk hun vier Gender 
Equality Plans bekend gemaakt, waarin zij hun doelstellingen en plannen hebben vastgelegd om het aantal 
vrouwen in hun instituten te verhogen.

In 2018 is geen indienmogelijkheid geweest voor het tenure track programma voor vrouwelijke onderzoekers bij de 
NWO-Instituten Women In Science Excel (WISE). Eind 2018 is de indienronde 2019 open gegaan. 
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NIOZ-oceanograaf Darci Rush had ‘the best cruise ever’

In mei 2018 meerde onderzoeksschip Pelagia af op de 
NIOZ-thuisbasis Texel, na een acht maanden durende 
expeditie in de Golf van Mexico. NIOZ-onderzoeker Darci Rush 
(organisch geochemicus) ging tijdens de zevende van de in 
totaal twaalf etappes aan boord. Op de Pelagia deed ze 
onderzoek naar het gedrag van micro-organismen in oceaan-
gebieden met weinig zuurstof. ‘Door klimaatverandering 
warmen de oceanen op en bevatten ze minder zuurstof en 
meer methaan. De organismen die methaan kunnen verbrui-
ken worden dus steeds belangrijker.’ 
 

1.4 Evaluaties: SEP en portfolio-evaluatie
2018 stond voor de instituten van NWO-I in het teken van niet één, maar twee evaluaties. Aan het begin van het 
jaar ontvingen zij de resultaten van de zesjaarlijkse SEP-evaluatie, waarvoor in het najaar van 2017 negen panels 
van experts de instituten grondig onder de loep nam. Daarnaast bereidden de instituten zich in 2018 voor op de 
portfolio-evaluatie, die eind 2018 werd uitgevoerd door een externe commissie. De uitkomsten van de portfo-
lio-evaluatie zijn begin 2019 bekend gemaakt. 
(URL: https://www.nwo.nl/beleid/wetenschapsvisie/portfolio-evaluatie+nwo+en+knaw+instituten+2018)

Lovende woorden van expertpanels SEP-evaluatie
Eind 2017 zijn de 8 NWO-instituten en het samenwerkingsverband ARCNL beoordeeld door panels van onafhan-
kelijke, internationale experts. Dit deden zij volgens het zogeheten Standaard Evaluation Protocol (SEP). In maart 
2018 ontving NWO-I de rapporten met de bevindingen en aanbevelingen uit deze evaluaties. De experts gaven 
hierin zeer positieve feedback. Zij waarderen het vernieuwende onderzoek, de mondiale positie en de nationale rol 
van de instituten. De wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid zijn in 
alle gevallen beoordeeld als ‘world leading’ of in sommige gevallen ‘zeer goed’.

De verschillende SEP-panels waren ook enthousiast over hoe de instituten de aanbevelingen uit de vorige 
evaluaties hadden opgevolgd. Uit de huidige evaluaties volgden een aantal algemene aanbevelingen. Zo advise-
ren meerdere panels dat instituten (meer) op zoek gaan naar andere financieringsbronnen dan de reguliere 
subsidiegevers NWO en EU. Ook kan NWO-I op verschillende manieren haar nationale rol en internationale 
positie nog versterken. Tot slot moedigen de panels de instituten aan om maatschappelijke relevantie verder te 
bevorderen en economische of maatschappelijke meerwaarde toe te voegen aan onderzoeksresultaten.

Portfolio-evaluatie opgestart in 2018
o In de Wetenschapsvisie 2025 is een evaluatie van het stelsel van KNAW- en NWO-instituten in hun onderlinge 

samenhang aangekondigd. Voor de uitvoering van deze evaluatie hebben de besturen van de KNAW en NWO 
in juni 2017 een onafhankelijke ‘portfoliocommissie’ ingesteld, onder voorzitterschap van prof. dr. D. Frenkel. De 
besturen hebben deze commissie gevraagd het volledige institutenportfolio te analyseren en te beoordelen in 
relatie tot het gehele kennisland¬schap en relevante wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsmatige 
ontwikkelingen. Het evaluatie rapport is in 2019 verschenen. 
(url: https://www.nwo.nl/beleid/wetenschapsvisie/portfolio-evaluatie+nwo+en+knaw+instituten+2018)
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1.5 Ontwikkelingen huisvesting

Op 9 mei 2018 heeft de raad van bestuur NWO het 
huurcontract getekend voor een ander pand voor 
NWO Utrecht. In de loop van 2019 verhuist NWO 
naar het pand Nova Zembla aan de Winthontlaan 2 
in Utrecht. Op deze locatie zijn meer werkplekken, 
er is een groter en professioneler vergadercentrum 
en het pand wordt duurzamer ingericht. Bovendien 
is het goed bereikbaar met de auto en het openbaar 
vervoer. Bij de inrichting van het nieuwe pand is er 
voor gekozen de wetenschap in huis te halen. Ook 
moet NWO Utrecht meer dan nu ruimte gaan 
bieden aan collega’s uit Den Haag en aan externe 
bezoekers van bijvoorbeeld commissies en besturen.

Verhuizing ruimteonderzoeksinstituut SRON naar Zuid-Holland officieel

De Universiteit Leiden, TU Delft, ruimte-onderzoeksinstituut 
SRON en NWO hebben op 31 mei 2018 de verhuizing van SRON-
Utrecht naar Zuid-Holland bekrachtigd met een handtekening 
onder de samenwerkingsovereenkomst. De hoofdvestiging van 
het ruimteonderzoeksinstituut komt in 2021 op de Science 
Campus van de Universiteit Leiden. Daarmee is de verhuizing 
van SRON-Utrecht definitief. De relocatie wordt gezamenlijk 
gefinancierd, met een bijdrage van de gemeente Leiden.

Foto: Foto: Pim Rusch

Hester Bijl (Vice-Rector Magnificus LEI),  

Tim van der Hagen (Rector Magnificus TUD),  

Jaap Schouten (lid RvB NWO) en  

Rens Water (directeur SRON)

DIFFER ontvangt Happy Building Award

Een duurzaam gebouw waar mensen prettig werken en elkaar 
ontmoeten: medewerkers en bezoekers van DIFFER in Eindho-
ven zijn vol lof over de nieuwbouw van het instituut. En dat laten 
ze weten. Op www.happybuildingindex.nl staat DIFFER al jaren 
bovenaan in deze publieksranking van prettigste gebouwen.  
Op 18 april 2018 werd DIFFER daarom beloond met de eerste 
Happy Building Award tijdens het Building Holland event in de 
RAI Amsterdam. 

DIFFER’s instituutsmanager Win Koppers (tweede van links)  

neemt de Happy Building Award 2017 in ontvangst.
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Renovatie huisvesting Nikhef 
Nikhef is op het Amsterdam Science Park gevestigd in de gebouwen uit 1979 en 1996. In deze verouderde panden 
is het steeds lastiger de onderzoeksactiviteiten van het instituut passend te accommoderen. Hoewel Nikhef het 
pand met zorg onderhoudt, zijn de technische voorzieningen van de gebouwen zo verouderd dat onderhoud 
onvoldoende is. Er is een grootschalige renovatie nodig. Nikhef heeft het stichtingsbestuur daarom gevraagd om 
budget om de gebouwen te renoveren. Het wil weer beschikken over representatieve huisvesting, die aansluit bij 
de eisen en wensen van de gebruikers en het hoogwaardige onderzoek dat het verricht. Bovendien moet de 
huisvesting bedrijfszeker, betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn.

In juni 2018 heeft de raad van bestuur NWO op basis van het projectplan besloten om subsidie van 26 miljoen 
euro toe te kennen voor de renovatie.

2 Financiële ontwikkelingen in 2018

In dit hoofdstuk wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over de totstandkoming van de beginbalans, de 
ontwikkelingen in de financiële positie, de treasury, de ontwikkelingen in de baten en de lasten en het resul-
taat in 2018 (paragraaf 2.1 t/m 2.6). Tot slot gaat paragraaf 2.7 in op de ontwikkelingen na balansdatum, risico’s 
en verwachtingen.

2.1 Beginbalans NWO-I
In voorjaar 2018 zijn door het stichtingsbestuur NWO-I de jaarrekeningen 2017 van NWO-I en van de voormalige 
stichtingen ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON vastgesteld. Deze jaarrekeningen zijn allemaal voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring van een externe accountant.

Op basis van de eindbalans 2017 van de zes stichtingen is de beginbalans 2018 van NWO-I opgesteld. Ten 
behoeve daarvan zijn de cijfers van de voormalige stichtingen aangepast aan de grondslagen van NWO-I. 
Daarnaast is foutherstel toegepast, zowel op de cijfers van NWO-I als op die van de voormalige stichtingen.  
Zie hoofdstuk 5 (Grondslagen) voor een uitgebreide toelichting.

2.2 Ontwikkelingen in de financiële positie
Het balanstotaal komt eind 2018 uit op M€ 301,1, nagenoeg gelijk aan de stand eind 2017 (M€ 300,6). De vaste 
activa zijn M€ 3,1 afgenomen en de vlottende activa zijn met M€ 3,6 gestegen. De corresponderende wijzigingen 
aan de passiva zijde betreffen een afname van het eigen vermogen met M€ 4,7, een toename van de voorzienin-
gen met M€ 0,3, en een toename van de schulden met M€ 4,9 over 2018 (zie tabel 2.1). 
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Tabel 2.1 Balanstotaal 2018 (x € 1.000,-)

Balans 31-12-2018 31-12-2017

k€ k€ k€ k€

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa  410  811 

Materiële vaste activa  123.894  126.556 

Financiële vaste activa  1.637  1.696 

Totaal vaste activa  125.941  125.941 

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€ k€ k€

Vlottende activa

Vorderingen  36.748  43.401 

Liquide middelen  138.378  128.125 

Totaal vlottende activa  175.125  171.526 

Totaal activa  301.067  300.589 

Passiva

Eigen Vermogen  93.391  98.112 

Voorzieningen  9.434  9.132 

Langlopende schulden  84.594  77.845 

Kortlopende schulden  113.649  115.501 

Totaal Passiva  301.067  300.589 

Eind 2018 hebben NWO en NWO-I een verrekeningsovereenkomst afgesloten met betrekking tot de door NWO 
toegekende investeringssubsidies en leningen voor renovatie en nieuwbouw om de administratie daarvan te 
vereenvoudigen. Hierbij zijn de subsidieverplichtingen van NWO verrekend met de door NWO verstrekte leningen. 
Dit zorgt in de balans voor majeure wijzigingen (zie tabel 2.2).

Tabel 2.2 Impact verrekeningsovereenkomst met NWO

Impact verrekeningsovereenkomst NWO k€

Verevening rekening-courant met NWO 6.277

Aflossing langlopende leningen -49.597

Teruggaaf rentesubsidie -10.309

Ontvangst resterende investeringssubsidie 63.983

Door NWO uitgekeerde liquiditeit 10.354

Dit verklaart tevens de stijging van de liquide middelen in 2018 met M€ 10,3 in tabel 2.1.
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Tabel 2.3 Financiële kengetallen NWO-I

RATIO’s 2018 2017

 - Solvabiliteit 31% 33%

 - Balanstotaal  301.067  300.589 

 - Werkkapitaal  61.477  56.026 

 - Current ratio 1,54 1,49

De solvabiliteit is gedaald van 33% eind 2017 naar 31% eind 2018. Deze solvabiliteit is lager dan de algemeen 
gehanteerde ondergrens van 50%. Dit is grotendeels te verklaren door de bestedingsachterstand bij de subsidie-
projecten van NWO en derden (k€ 68.052 eind 2018 en k€ 64.853 eind 2017).

De current ratio geeft weer in hoeverre de kortlopende schulden betaald kunnen worden uit het totaal van de 
voorraden, vorderingen op korte termijn en liquide middelen. De current ratio is eind 2018 1,54 en is daarmee licht 
gestegen ten opzichte van die van eind 2017 (1,49). Dit is een veilige waarde gelet op de betrouwbaarheid van de 
belangrijkste debiteur NWO.

Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Het werkkapitaal van NWO-I 
is in 2018 gestegen met k€ 5.451 (van k€ 56.026 naar k€ 61.477) en is ruim voldoende om aan alle kortlopende 
verplichtingen te voldoen.

2.3 Treasury
De regels voor het beleggen en belenen van NWO-I middelen zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Het statuut 
is opgesteld uitgaande van het relevante wettelijke kader (de Comptabiliteitswet 2001/ 2016). De verplichte 
liquiditeitsprognose voor minimaal 5 jaar wordt elk kwartaal opgesteld. Deze verplichting wordt nog opgenomen 
in het treasurystatuut. Het wettelijk kader wordt verder gevormd door de Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016 en de regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Het treasurystatuut is begin 2018 geactuali-
seerd. Uitgangspunt van de treasuryfunctie is dat de NWO-I-middelen niet belegd en beleend mogen worden. Alle 
liquide middelen worden aangehouden bij het Ministerie van Financiën, met uitzondering van een specifieke bank-
rekening ten behoeve van SRON (saldo eind 2018 k€ 1.314).

In 2018 zijn, in het kader van de verrekeningsovereenkomst, alle langlopende leningen van NWO ten behoeve van 
renovatie en nieuwbouw afgelost. In 2019 zal specifiek aandacht worden besteed aan de liquiditeitsbehoefte van 
NWO-I in de komende jaren ten behoeve van aantal grote investeringsprojecten (renovatie Nikhef, nieuwbouw en 
relocatie SRON en vlootvervanging NIOZ).

2.4 Ontwikkelingen in de baten
NWO-I ontvangt haar subsidie grotendeels van NWO. De NWO-basissubsidie is nagenoeg 52 procent van de 
totale baten. Deze basissubsidie is vrij besteedbaar. Voorwaarde is dat NWO-I voor consolidatiedoeleinden aan 
NWO rapporteert (volgens Titel 9, BW2 en RJ660). Daarnaast ontvangt NWO-I van NWO doel- en projectsubsi-
dies. Dit is ongeveer 23 procent van de totale baten. Voor deze subsidies geldt de subsidieregeling van NWO.

Naast de NWO-subsidies ontvangt NWO-I voor ongeveer 22 procent aan subsidies van de Europese Unie, het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 
universiteiten en bedrijven. Voor deze posten gelden in de regel specifieke subsidie- en contractvoorwaarden die 
per toewijzing kunnen verschillen.

Hoe hebben de baten zich in 2018 ontwikkeld?
De gerealiseerde baten in 2018 zijn in totaal k€ 19.921 hoger dan begroot (zie tabel 2.4). De belangrijkste oorzaken 
voor dit verschil zijn:
• De rijksbijdragen via NWO zijn k€ 10.443 hoger dan begroot vanwege:
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o de toekenning van de looncompensatie (k€ 3.537), 
o de additionele toekenning van k€ 2.750 aan NIOZ voor de exploitatie van de National Marine Facilities (NMF), 
o de eenmalige bijdrage aan NIOZ voor de aankoop van het terrein in Yerseke (k€ 1.985) en een eenmalige 

toekenning ten behoeve van SKA 2018 (k€ 2.600);
• De Baten werk in opdracht van derden zijn k€ 12.172 hoger dan begroot, waarbij:

o k€ 3.269 betrekking heeft op projecten van NWO, met name bij Nikhef;
o k€ 8.904 betrekking heeft op werk in opdracht van derden (waarvan k€ 1.155 bij ARCNL, k€ 2.746 bij 

DIFFER, k€ 1.529 bij Nikhef en k€ 2.249 bij de BUW);
• De overige baten zijn k€ 1.233 lager dan begroot, met name bij ASTRON.

Tabel 2.4 Begrote en gerealiseerde baten en lasten 2018 (x € 1.000,-)

2018 Begroot 2018 2017

k€ k€ k€

Baten

Rijksbijdragen  114.153  103.710  105.306 

Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  740  2.202  707 

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)  94.975  82.803  91.796 

Overige baten  6.193  7.426  6.435 

Totaal baten  216.061  196.140 204.244

Lasten

Personeelslasten  137.744  138.073  131.594 

Afschrijvingen  7.933  9.599  6.118 

Huisvestingslasten  7.784  8.858  7.004 

Overige lasten  67.257  49.391  54.483 

Totaal lasten  220.717  220.717  199.199 

Saldo baten en lasten  -4.656  -9.780  5.045 

Gerealiseerde herwaardering  -  -  - 

Financiële baten en lasten  -37  -234  -39 

Resultaat  -4.693  -10.014  5.006 

Belastingen  -  -  - 

Resultaat deelnemingen  -28  -  537 

Resultaat na belastingen  -4.721  -10.014  5.543 

Aandeel derden in resultaat  -  -  - 

Totaal resultaat  -4.721  -10.014  5.543

2018 Begroot 2018

k€ k€

Resultaatverdeling

- Mutatie algemene reserve -7 36

- Mutatie bestemde reserves 8.032 -6.116

- Mutatie bestemde Fondsen -12.746 -3.934

- Mutatie overige componenten 0 0

Totaal resultaatverdelling -4.721 -10.014
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2.5 Ontwikkelingen in de lasten
De totale lasten in 2018 zijn k€ 14.797 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak betreft de niet begrote 
teruggaaf van de resterende rentesubsidie voor de nieuwbouw ad k€ 10.309 aan NWO als uitvloeisel van de 
verrekeningsovereenkomst met NWO, welke is verantwoord binnen Overige lasten. Daarnaast is sprake van  
k€ 4.711 hogere projectlasten, die eveneens worden verantwoord onder de post Overige lasten. Dit betreft met 
name Nikhef.

2.6 Ontwikkelingen in het resultaat
Het resultaat is k€ 5.293 minder negatief dan begroot enerzijds door de teruggave van de rentesubsidie,  
k€ 10.309, waardoor het bestemd fonds is afgenomen. Anderzijds omdat de verwachte inloop op de bestemde 
reserves zich niet heeft gemanifesteerd, maar er zelfs sprake is van een verdere uitloop. De verwachting is dat  
de inloop op de bestemde reserves zich in de komende jaren zal manifesteren (zie de meerjarenbegroting in 
hoofdstuk 3).

2.7 Gebeurtenissen na balansdatum en risico’s
Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de cijfers over 2018. 
Hieronder is er wel ruimte voor een toelichting op het NWO-risicomanagement, wat er is gebeurd met de geïden-
tificeerde risico’s voor 2018 en de verwachte risico’s voor 2019.

Hoe gaat NWO-I om met risicomanagement?
Bij het nemen van besluiten is het van belang inzicht te hebben in (mogelijke) risico’s. Op deze manier kan NWO-I 
een zorgvuldig afgewogen besluit nemen. Een systeem van risicomanagement draagt bij aan het inzichtelijk 
maken van de risico’s die NWO-I loopt. Daarnaast is risicomanagement verplicht op grond van ‘good governance’ 
en wetgeving.

Risicomanagement is een continu proces waarin we identificeren en analyseren welke risico’s het behalen van de 
organisatiedoelstellingen bedreigen. En waarin we deze risico’s vervolgens beheersen. Voor goed risicomanage-
ment moet duidelijk zijn hoe het proces is ingericht en wie waarvoor verantwoordelijk is. NWO-I volgt het risico-
management van NWO. NWO is terughoudend in het nemen van risico’s, omdat zij hoofdzakelijk werkt met 
publieke middelen; de risicobereidheid is dus laag. NWO gebruikt een algemeen framework voor het identificeren, 
analyseren, beheersen en monitoren van risico’s (op basis van elementen uit COSO en ISO 3100). Het risicoma-
nagement van NWO-I verloopt volgens de cyclus zoals weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Cyclus van risicomanagement NWO-I
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Het bijhouden en updaten van het risicoregister is binnen NWO-I onderdeel van de lopende processen van de 
bedrijfsvoering en de planning en control cyclus:
• Risicomanagement op instituutsniveau:

o de instituten zorgen met een intern risicomanagementproces dat het instituutsregister actueel blijft en dat 
het risicomanagementproces loopt;

o bespreken risicoregister in halfjaargesprekken met het stichtingsbestuur;
• Risicomanagement op NWO-I-niveau:

o jaarlijks vindt een consolidatie plaats op NWO-I-niveau ten behoeve van het stichtingsbestuur;
o de risico’s van de financiële processen worden geïnventariseerd en gemitigeerd in het kader van het 

project nieuw financiële systeem NWO-I.

Hoe hebben de voor 2018 geïdentificeerde risico’s zich ontwikkeld?
In het financieel jaarverslag NWO-I 2017 waren een aantal financiële risico’s vermeld. De stand van zaken ten 
aanzien van deze risico’s is als volgt:
- Financiële verwachtingen voor 2018 en verder. 

NWO heeft in 2018 geen wijzigingen doorgevoerd in de omvang van de basissubsidie van de instituten op 
basis van de uitkomsten van de missie evaluatie.

- Financiële positie NWO. 
Ten aanzien van de vermogenspositie van NWO is in overleg met OCW besloten de langlopende subsidievor-
dering op OCW in 2018 af te waarderen. Als gevolg daarvan was het eigen vermogen van NWO (enkelvoudig) 
eind 2018 M€ 461 negatief (eind 2017 was het eigen vermogen M€ 317 negatief). De continuïteit van NWO is 
gewaarborgd omdat OCW schriftelijk heeft bevestigd dat OCW niet voornemens is te stoppen met de 
wetenschapsfinanciering via NWO. Zie voor nadere informatie het NWO Jaarverslag 2018. 
(URL: https://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/jaarverslag) 

- Stijging loonkosten. 
NWO-I ontvangt voldoende looncompensatie van NWO over 2018 en 2019 om de stijging van de salariskosten 
als gevolg van de begin 2018 afgesloten CAO 2018-2019 op te kunnen vangen.

Welke strategische risico’s zijn er voor 2019 en verder?
Begin 2019 zijn door het stichtingsbestuur de strategische risico’s voor NWO-I geïdentificeerd. Per risico zijn de 
mitigerende maatregelen bepaald.

Risico gevolg oorzaak bestaande beheersmaatregelen positionering risico

Ongewenste verbintenissen 
met derden

NWO en haar instituten gaan 
(ongecontroleerd) langdurige 
verbintenissen aan.

Verkeerde inschatting van 
ongewenste bedrijfsmatige en/of 
wetenschappelijke gevolgen van een 
langdurige verbintenis. Spanning 
tussen wetenschappelijke en 
valorisatiedoelstellingen.

Richtlijn rechtspersonen en het 
beleidskader holdings instituten. Vooraf 
goedkeuring moet worden verleend om te 
participeren in (langdurige) verbintenissen.

Middel

Datalekken Reputatieschade, mogelijke 
schade voor betrokkenen. 
Schadeclaims, en het niet meer 
geleverd krijgen voor onderzoek 
van gevoelige gegevens.

Door niet goed beveiligde IT pc’s, 
systemen en servers. Door 
medewerkers of personen verbonden 
aan NWO-I (on)bewust informatie 
verstrekken dat niet had gemogen.

NWO-I borgt dit risico door (digitale)
beveiligingsfunctionaliteiten te handhaven 
en periodiek te actualiseren.

Hoog

Digitale inbraak bij NWO-I Reputatieschade. Als gevolg van niet geactualiseerde 
en niet passende beveiliging is 
ongewenste toegang tot netwerk 
mogelijk.

Firewalls, antivirussoftware en spamfilters. 
Daarnaast bestaat er een proces van 
logische toegangsbeveiliging. Off the Grid 
opslag.

Middel

Onrechtmatige en 
ondoelmatige inkopen

Voldoen niet aan geldende 
wet- en regelgeving.

Inkoopkennis binnen NWO is beperkt 
aanwezig, waardoor de medewerkers 
niet bewust zijn van de verplichtin-
gen vanuit de aanbestedingswet.

Inkoopbeleid en procedures. Laag

Niet nakomen (lever)
verplichtingen

Boetes/reputatieschade. Vertraging in projecten of het niet 
doorgaan van projecten.

Vooraf goede afspraken maken en 
inschatten van risico’s.

Laag

Brand/inbraak Als gevolg van brand/inbraak 
gaan digitale en/of fysieke 
gegevens en goederen/
inventaris verloren.

Brand kan ontstaan door een interne 
of externe aangelegenheid.

NWO-I heeft diverse verzekeringen, w.o. 
een brandverzekering, afgesloten. 
Encrypted opslaan van de gevoelige 
gegevens op een plek >25km van de 
instituutslocatie.

Laag

Gevaarlijke stoffen Leidt tot grote maatschappelijke, 
reputatieschade en financiële 
gevolgen.

Onzorgvuldig handelen met 
gevaarlijke stoffen.

Procedures over het bestellen, beheer en 
afvoer van de genoemde stoffen.

Middel

Legitimiteit Middelen niet inzetten waarvoor 
ze bedoeld zijn.

Het ontbreekt aan adequate en 
tijdige inhoudelijke en financiële 
(sturings)informatie.

Via wetenschappelijk inhoudelijke en 
financiële evaluaties (e.g. door 
subsidieverleners, SEP cyclus, portfolio 
evaluatie) wordt getoetst of de ingezette 
onderzoeksmiddelen legitiem zijn besteed.

Middel
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Risico gevolg oorzaak bestaande beheersmaatregelen positionering risico

Integriteits-breuken NWO-I moet zich verantwoorden 
aan haar gebruikers en richting 
haar stakeholders voor 
integriteitsbreuken. Daarnaast 
kan er sprake zijn van (im-)
materiele schade aan betrokken 
partijen of personen.

Gedragscodes voor integriteit 
worden niet nageleefd en/of sluiten 
niet meer aan op de huidige 
cultuurwaarden.

NWO-I borgt dit risico door diverse 
gedragscodes voor interne medewerkers 
en voor personen van buiten NWO-I die 
betrokken zijn bij werkzaamheden binnen 
NWO-I.

Middel

Onvoldoende middelen voor 
vervangen/updaten van 
(grote) infrastructuur

Grote impact op het 
wetenschappelijk programma.

Onvoldoende draagvlak of 
financiering beschikbaar (vanuit 
NWO-I dan wel vanuit externe 
financiering).

Tijdige keuzebeslissing door bestuur 
Stichting NWO-I, incl. financiële 
randvoorwaarden en politieke 
gevoeligheden.

Middel

Geen innovatief NWO-I Instituten kunnen niet inspringen 
op nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen of nieuwe 
kansen.

Mismatch tussen resources instituut 
en benodigde resources om 
innovatief te opereren (strategisch, 
financieel, personeel).

Instituten beschrijven in hun Strategisch 
plan hun visie op innovatief onderzoek op 
een termijn van zes jaar met een verdere 
doorkijk in de toekomst.

Middel

Discrepantie tussen ambitie 
en daarvoor benodigde 
kennis en capaciteit

De vereiste competenties zijn in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin 
niet aanwezig. Kan leiden tot 
ontevredenheid, verloop en hoge 
werkdruk en stress onder 
medewerkers. Kan ertoe leiden 
dat NWO-I haar strategische 
doelstellingen niet bereikt.

NWO-I  is niet in staat om de juiste 
medewerkers te werven en behouden 
(‘war on talent’).

Toepassen van strategische personeels-
planning, juiste incentives om 
medewerkers te houden, goed opleidingen 
beleid, en goede secundaire arbeidsvoor-
waarden.

Middel

NWO-I heeft geen 
vastgoedbudget/beleid

Geen voorzieningen voor grote 
investeringen op het gebied van 
vastgoed.

Geen beleid. In de afgelopen jaren zijn renovaties en 
nieuwbouw op projectmatige wijze 
gefinancierd. Het beleid is in ontwikkeling, 
waardoor t.z.t. voorzieningen getroffen 
kunnen worden.

Middel

Deze strategische risico’s zijn niet gekwantificeerd omdat er is gekozen voor een indeling in drie categorieën 
hoog, middel en laag. Op deze indeling wordt gerapporteerd en gestuurd.

Welke financiële risico’s zijn er voor 2019 en verder?
De financiële risico’s voor NWO-I zijn opgenomen in de door het stichtingsbestuur vastgestelde begroting 2019. 
De belangrijkste financiële risico’s zijn:
- De vloot van NIOZ wordt niet of niet op tijd vervangen (wat grote impact heeft op het wetenschappelijk 

programma van NIOZ). Besluitvorming hierover vindt plaats in 2019.
- SRON heeft mogelijk additionele inkomsten nodig om hun verplichtingen voor Spica/safari na te kunnen 

komen (afhankelijk van ESA-besluit). SRON zal hiervoor in 2019 een inverdienstrategie opstellen.
- De begroting van het Bureau NWO-I is nog niet volledig gedekt vanaf 2020 (een structureel tekort van M€ 1,2). 

Besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats in 2019 op basis van het nieuwe dienstverleningsmodel.
- Er zijn geen kosten begroot voor verdere ontwikkeling NWO-I vanaf 2020, waaronder aanschaf en inrichting 

van nieuwe administratieve systemen voor Financiën en P&O (totale investeringskosten circa M€ 4). Besluit-
vorming hierover zal naar verwachting plaatsvinden op basis van nog op te stellen projectplannen.

3 Meerjarenbegroting 2019-2023

Op 10 oktober 2018 heeft het stichtingsbestuur de geconsolideerde meerjarenbegroting 2019-2023 van NWO-I 
vastgesteld. Deze begroting is op 21 december 2018 door NWO goedgekeurd. In deze begroting staan de 
baten, de lasten en het nettoresultaat. Ook is de bestemming van het nettoresultaat aangegeven. De begroting 
is gebaseerd op de op dat moment bekende meerjarenperspectieven van NWO voor NWO-I en op de op dat 
moment van toepassing zijnde grondslagen. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de begrotingscijfers 
geconverteerd naar de huidige grondslagen (zie deel III).

In dit hoofdstuk staat deze geconsolideerde begroting centraal. Eerst vindt u hierin een korte vooruitblik op de 
(financiële) toekomst van NWO-I (paragraaf 3.1). Vervolgens staan hierin de overzichten van de begrote baten, 
lasten en het nettoresultaat (paragraaf 3.2 ). In paragraaf 3.3. worden de investeringsplannen en ontwikkelingen 
die van invloed kunnen zijn op de meerjarenbegroting vermeld. De verantwoording van de continuïteit en het 
verslag van de Raad van Toezicht wordt verantwoord in de paragrafen 3.4 en 3.5.
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3.1 Financieel perspectief
De basissubsidie van de instituten wordt gefinancierd door NWO. Deze basissubsidie is de komende jaren naar 
verwachting stabiel. Naast de basissubsidie verwerven de instituten met succes middelen bij NWO, de Europese 
Unie, de overheid en uit de samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven. De verwachting is dat de 
instituten de komende jaren hun projectportfolio op peil weten te houden.

De baten voor 2019 zijn begroot op M€ 205. In de begroting gaat NWO-I uit van de al verworven subsidies en 
contracten. Aanvullend is voorzichtig ingeschat welke baten NWO-I gaat verwerven voor nieuwe programma’s en 
projecten. Over het algemeen dalen de baten hierdoor op de langere termijn (zie ook tabel 3.1). Daarnaast dalen 
de baten in het meerjarig perspectief door het geplande aflopen van de projecten toegekend in het kader van de 
voormalige grantingfunctie van FOM die additioneel door NWO worden gefinancierd.

In de meerjarenbegroting zijn nieuwe middelen opgenomen voor de relocatie van SRON, de renovatie van de 
Nikhef-gebouwen, de exploitatie van de onderzoeksvloot van NIOZ en de exploitatie van DUBBLE. 

3.2 Begrote baten en lasten
Hieronder ziet u eerst hoe de baten en lasten zich de komende vijf jaar naar verwachting ontwikkelen (tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Baten- en lastenbegroting in meerjarig perspectief (bedragen x € 1.000)

Door NWO
goedgekeur-

de
begroting

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Baten

Rijksbijdragen 104.171 115.116 116.631 113.789 115.199 111.968

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden 198 903 500 500 500 500

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten) 84.656 82.770 71.358 58.648 52.780 46.224

Overige overige baten 7.115 6.969 7.007 7.126 6.699 6.897

Totale baten 196.139 205.758 195.495 180.062 175.177 165.588

Lasten

Personele lasten 104.143 103.731 100.901 99.993 97.785 94.869

Materiële lasten 49.476 46.651 47.776 44.799 47.216 43.916

Doorbelasting aan projecten -7.103 -34.963 -34.550 -32.214 -31.427 -31.212

Lasten basissubsidie 146.516 115.419 114.128 112.577 113.574 107.573

Projectlasten 59.405 104.488 92.940 77.955 67.182 60.136

Lasten projecten 59.405 104.488 92.940 77.955 67.182 60.136

Totale lasten 205.921 219.907 207.067 190.531 180.756 167.709

Saldo baten en lasten -9.781 -14.149 -11.572 -10.469 -5.579 -2.121

Financiële baten en lasten etc. -234 -234 -230 -230 -230 -230

Nettoresultaat -10.015 -14.383 -11.802 -10.699 -5.809 -2.351

De opvallendste ontwikkelingen in deze begroting zijn: 
• De belangrijkste redenen voor afnemende baten (- M€ 30) over de komende jaren zijn de afloop van de 

grantingverplichtingen (- M€ 22) en de terughoudende inschatting van te verwerven baten door acquisitie 
(- M€ 6). Dit heeft ook zijn weerslag in de lagere lasten.
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• De post Baten werk in opdracht van derden omvat:
o specifieke projectsubsidies zoals NWO-groot en de Vernieuwingsimpuls (Veni’s, Vidi’s, Vici’s) die door de 

instituten worden uitgevoerd;
o baten vanwege projecten gefinancierd door de Europese Unie projecten vanuit de kaderprogramma’s en 

door de European Research Council (ERC);
o baten van bedrijven voor Industrial Parnerships Programmes (IPP’s) en voor contractresearch bij de 

instituten.
• De lasten dalen als gevolg van de afloop van de programma’s en projecten in de BUW en het aflopen van door 

derden gefinancierde projecten bij de instituten waar naar verwachting geen vervolg aan zal worden gegeven.
• Het negatieve resultaat bestaat voor het merendeel uit het inlopen van de bestemde reserves op de aflopende 

grantingsverplichtingen. 
NWO-I zal de komende jaren herbezien wat een meer reële inschatting is van de te verwerven baten door 
acquisitie en wat een evenwichtige vermogenspositie is voor de meerjaren risico-inschatting en het risicoprofiel 
van NWO-I.

Forse subsidies voor magnetenlab, neutrino- en ruimtetelescoop

Op 12 april 2018 zijn twee aanvragen in de Nationale Roadmap 
voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd. 
De twee gehonoreerde aanvragen worden uitgevoerd door de 
NWO-Instituten Nikhef, NIOZ en SRON. Daarnaast heeft onder-
zoeksfaciliteit HFML (een samenwerkingsverband tussen de RU 
en NWO-I) een toekenning gekregen. Deze subsidie maakt de 
bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met 
een internationale uitstraling.

Europese ruimtetelescoop Athena

Artist impression van Athena. Athena maakt het mogelijk om voor 4000 pixels tegelijkertijd  

de samenstelling en fysische eigenschappen van het gas te bepalen. Beeld: SRON

NWO investeert in vernieuwende infrastructuur van ASTRON, Nikhef en DUBBLE
Eind september zijn drie aanvragen voor vernieuwende wetenschappelijke apparatuur gehonoreerd. De drie 
toekenningen betreffen een toekenning voor ASTRON, Nikhef en de Nederlands-Belgische onderzoeksfaciliteit 
DUBBLE, die NWO-I beheert.

3.3 Investeringsplannen en omstandigheden die de begroting beïnvloeden

Vlootvernieuwing NIOZ
In november 2017 heeft de raad van bestuur NWO voor het NIOZ een budget van € 700.000,- beschikbaar 
gesteld. Met dit bedrag moest de taskforce Vlootvernieuwing NIOZ een programma van eisen uitwerken en een 
financierings- en exploitatiemodel opstellen voor de vervanging van de onderzoeksschepen RV Pelagia en RV 
Navicula. Deze vlootvernieuwing is noodzakelijk vanwege de (economische) leeftijden van de belangrijkste 
schepen (RV Navicula 37 jaar en RV Pelagia 26 jaar).

In de eerste helft van 2018 zijn de plannen voor de vlootvernieuwing NIOZ verder uitgewerkt. Hierna is het 
stichtingsbestuur ook akkoord gegaan met de investeringsplannen voor de potentiële vervanging van de onder-
zoeksschepen. Vervolgens zijn in de tweede helft van 2018 stakeholders benaderd die mogelijk willen bijdragen 
aan de financiering (zoals ministeries). Dit loopt parallel aan het uitwerken van de (mogelijke) financieringscon-
structie en het exploitatiemodel voor beide schepen. In 2019 moet de financiering van de vlootvernieuwing 
worden geregeld en daarna kan het aanbestedingstraject voor de vernieuwing van beide schepen starten.
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Square Kilometre Array (SKA)
NWO bevordert de Nederlandse deelname aan de bouw en de exploitatie van de grootste radiotelescoop ter 
wereld, de Square Kilometre Array (SKA). Dit ambitieuze project zal naar verwachting leiden tot grote ontdekkin-
gen over de aard van ons universum en lang bestaande vragen beantwoorden. Het streven is daarvoor een 
internationale SKA organisatie op te richten. De totale constructiekosten van SKA bedragen 691 miljoen euro. 
Alle internationale partners dragen bij aan de constructiekosten. ASTRON coördineert de Nederlandse deelname 
aan SKA. Besluitvorming over de Nederlandse bijdrage aan SKA vindt in 2019 plaats. In 2018 heeft NWO-I reeds 
M€ 2,6 ontvangen van NWO ten behoeve de realisatie van SKA.

Einstein Telescope (ET)
Nikhef onderzoekt samen met de Provincie Limburg de haalbaarheid om de Einstein Telescope, een derde 
generatiedetector om zwaartekrachtsgolven te detecteren, in Nederland te vestigen. In 2018 is een taskforce 
ingesteld gericht op het verkennen van de mogelijkheden dat Nederland als thuisbasis zal fungeren. De totale 
investering voor de Einstein Telescope worden geraamd op 1,1 miljard euro. De Nederlandse regering heeft op dit 
moment nog geen besluit genomen voor welk bedrag en in hoeverre Nederland zal bijdragen aan deze investe-
ring. 

Afloop BUW
De onderzoeksactiviteiten binnen de BUW zijn toegekend in het kader van de voormalige grantingfunctie van 
FOM. Als gevolg van de uitfasering daarvan neemt de omvang van de BUW af. De personele omvang daalde van 
395 fte eind 2017 naar 334 fte eind 2018. De verwachting is dat de BUW in 2023 kan worden opgeheven.

3.4 Continuïteitsparagraaf
Het meerjarige perspectief ten aanzien van de basissubsidie van NWO aan NWO-I wordt jaarlijks geschetst in de 
Kaderbrief van NWO. Op basis daarvan en op basis van de reeds verworven projecttoekenningen en contracten 
wordt de begroting van NWO-I opgesteld. Daarin wordt eveneens een terughoudende schatting opgenomen van 
de nog te verwerven subsidies en contracten. De meerjarenbegroting van de baten en de lasten is te vinden in 
paragraaf 3.2.

In de begroting 2019 van NWO-I is een overzicht opgenomen van het verloop van het eigen vermogen van NWO. 
Dit zal de komende jaren dalen als gevolg van het aflopen van de projecten gehonoreerd vóór 2017 in het kader 
van de grantingfunctie van FOM en als gevolg van het inlopen van de bestemde reserves bij de instituten. 

(bedragen x € 1.000) Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023

Totaal eigen vermogen 136.248 122.195 110.844 100.672 95.394 93.211

De daling van het eigen vermogen heeft ook consequenties voor de liquide middelen. Deze blijven naar verwach-
ting de komende jaren op een voldoende niveau. In 2019 wordt de impact van de grote investeringsprojecten op 
de liquide middelen duidelijk. 

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Beginsaldo 126.409 125.433 99.452 84.900 71.718 71.247

Ontvangsten 218.203 198.340 187.741 175.459 175.408 169.723

Uitgaven 219.179 224.321 202.293 188.640 175.879 167.961

Eindsaldo 125.433 99.452 84.900 71.718 71.247 73.009

Een begroting van de balans in meerjarig perspectief is niet beschikbaar.

Ook de personele omvang zal de komende jaren naar verwachting dalen als gevolg van het aflopen van de 
grantingfunctie en van het teruglopen van de projectportfolio. Een opsplitsing van de verwachting per personeels-
categorie is niet beschikbaar.



22 Bestuursverslag

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste aanstellingen 823 829 833 822 807 776

Tijdelijke aanstelling 987 865 699 584 504 455

Totaal 1.809 1.694 1.532 1.407 1.311 1.231

3.5 Verslag Raad van Toezicht
In 2018 vergaderde de RvT zes keer plenair in aanwezigheid van de leden van de RvB over zowel interne aangele-
genheden als externe ontwikkelingen. De vergaderingen werden voorafgegaan door een besloten vergadering 
van de RvT. Hiernaast heeft de auditcommissie vijf keer vergaderd met de portefeuillehouder bedrijfsvoering en 
financiën van de RvB over de interne controle en de bedrijfsvoering. Met de externe accountant heeft de audit-
commissie de bevindingen besproken over de jaarrekening 2017 en de managementletter 2018. In verband met de 
fusie heeft de auditcommissie van alle individuele stichtingen de jaarrekeningen en managementletters bespro-
ken en geadviseerd over het gunningsadvies voor een nieuwe accountant voor NWO-I. De remuneratie- en 
benoemingsadviescommissie heeft in april 2018 functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de RvB  
en overleg gehad over de voorbereiding van de zelfevaluatie van de RvT. Voor deze commissie heeft de RvT op  
7 december een reglement vastgesteld. Een delegatie van de raad was één keer aanwezig bij het algemeen 
overleg tussen de bestuurder en de centrale ondernemingsraad. 

Zie het NWO Jaarverslag van NWO voor een uitvoeriger rapportage.
(URL: https://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/jaarverslag)

4 NWO-I in 2018

De Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is op 15 april 1946 opgericht onder 
de naam Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot 
NWO-I. Op 1 januari 2018 is NWO-I gefuseerd met de stichtingen die de instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR 
en SRON in stand hielden. NWO-I is (net als FOM was) onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

De vernieuwingen binnen NWO moeten ervoor zorgen dat de onderzoeksorganisatie NWO slagvaardig kan inspe-
len op ontwikkelingen in de wetenschap en daarnaast beter kan samenwerken met de maatschappij. Dit moet 
mogelijk worden door in de organisatie een duidelijk onderscheid te maken tussen het toekennen van subsidies 
voor onderzoek (‘granting’) en de uitvoering van onderzoek. De NWO concentreert zich nu op de subsidieverle-
ning, terwijl NWO-I zich op de uitvoering van onderzoek concentreert. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de 
instituten van NWO-I. 

In paragraaf 4.1 ziet u welke instituten onder NWO-I vallen en hoe de NWO-I-organisatie verder is ingericht. 
Vervolgens staan in paragraaf 4.2 de relevante ontwikkelingen voor het personeel. Daarop volgend in paragraaf 
4.3 de strategie en doelstellingen van NWO-I. Paragraaf 4.4 bespreekt de governance, de waarborg voor goed 
bestuur en paragraaf 4.5 de Gedragscode wetenschappelijke integriteit. Tot slot leest u in paragraaf 4.6 en 4.7  
hoe NWO-I omgaat met klachten en duurzaamheid. 

4.1 Structuur organisatie
NWO-I is zoals gezegd onderdeel van NWO. De koppeling tussen NWO en NWO-I is vastgelegd in het bestuurs-
reglement van NWO en in de statuten van NWO-I. Het stichtingsbestuur van NWO-I vormt een personele unie 
met de raad van bestuur van NWO, wat inhoudt dat beide besturen uit dezelfde personen bestaan. De raad van 
bestuur NWO is verantwoordelijk voor het vaststellen van de missie van elk instituut. Het stichtingsbestuur is 
verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en het uitvoeren van de missie van de instituten.
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De volgende acht instituten maken deel uit van NWO-I:
• AMOLF | Physics of functional complex matter
• ASTRON | Netherlands Institute for Radio Astronomy
• CWI | Centrum Wiskunde & Informatica
• DIFFER | Dutch Institute for Fundamental Energy Research
• Nikhef | Nationaal instituut voor subatomaire fysica
• NIOZ | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
• NSCR | Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
• SRON | Netherlands Institute for Space Research 

Tevens bevat NWO-I:
• het samenwerkingsverband ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography;
• het Bureau NWO-I (ondersteunend);
• de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW).

NWO-I participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden om het onderzoek in aan NWO-I verwante 
deelgebieden te bevorderen. In veel van die samenwerkingsverbanden werkt NWO-I samen met universiteiten 
zoals UvA, VU, UU, RU, RUG en TU/e.

In figuur 4.1 ziet u hoe deze onderdelen zijn ingericht in de organisatiestructuur. Ook ziet u hierin hoe NWO en 
NWO-I zich tot elkaar verhouden.

Figuur 4.1 Organisatiestructuur NWO-I in 2018

Waar zijn de verschillende instituten op gericht?
De instituten zijn aanjager of coördinator binnen specifieke onderzoeksgebieden en werken daarin nauw samen 
met universiteiten en bedrijven. In het kort richten de verschillende instituten zich op het volgende:
•  AMOLF (Amsterdam) doet hoogwaardig onderzoek aan de fysica van functionele complexe materie;
• ARCNL (Amsterdam) doet hoogwaardig fundamenteel onderzoek op het gebied van de nanolithografie en 
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levert kennis op die bijdraagt aan de productie van steeds slimmer en kleiner wordende elektronica;
• ASTRON (Dwingeloo) maakt ontdekkingen in de radioastronomie mogelijk;
• CWI (Amsterdam) verricht fundamenteel en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in wiskunde en 

informatica en zet zich in voor een succesvolle overdracht van zijn onderzoeksresultaten naar de maatschappij; 
• DIFFER (Eindhoven) doet toonaangevend fundamenteel onderzoek op het gebied van kernfusie en solar fuels 

door verschillende disciplines bijeen te brengen in nauwe samenwerking met universiteiten en industrie;
• Nikhef (Amsterdam) is het nationale instituut voor subatomaire fysica, dat de grenzen verlegt van onze kennis 

over de elementaire bouwstenen en wisselwerkingen in het universum;
• NIOZ (Texel en Yerseke) richt zich op grensverleggend fundamenteel en frontier-toegepast wetenschappelijk 

zee- en oceaanonderzoek; het laatste vooral in het teken van ‘Blue Growth’: toekomstige economische 
activiteiten op zee met een scherp oog voor duurzaamheid;

• NSCR (Amsterdam) ontwikkelt empirisch onderbouwde kennis van criminaliteit en criminelen in een maat-
schappelijke context, alsook van preventie en (justitiële) aanpak van criminaliteit;

• SRON (Utrecht en Groningen) is het nationale expertise-instituut voor wetenschappelijk onderzoek vanuit de 
ruimte, en de thuisbasis voor het Nederlandse lidmaatschap van de ESA (European Space Agency).

Wat doet het Bureau NWO-I?
Het Bureau NWO-I bereidt de besluiten van het stichtingsbestuur voor en voert deze uit. Daarnaast faciliteert het 
de instituten. Het Bureau NWO-I levert diensten aan de instituten die voordelen bieden door de gezamenlijkheid 
(zoals schaalvoordelen, kwaliteitsverhoging, kwetsbaarheidsvermindering of kostenverlaging). Daaronder valt 
bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van strategie, financieel beheer, inkoop, vastgoed, personeel, communi-
catie en juridische zaken.

Waaruit bestaat de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen?
In de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) zijn de circa 200 universitaire werkgroepen op 13 
universitaire locaties opgenomen. Aan het hoofd van iedere werkgroep staat een werkgroepleider, meestal een 
hoogleraar in dienst van de betrokken universiteit. Deze werkgroepleider is budgethouder en geeft leiding aan de 
medewerkers (promovendi, postdocs en technici) van NWO-I. Het Bureau is verantwoordelijk voor het beheer van 
de onderzoeksprojecten.

Nieuwe NWO-I-delegatie in de Governing Board ARCNL én directeur herbenoemd
De programmering en het beheer van het onderzoek bij ARCNL is vernieuwd. Daarom heeft het stichtingsbestuur 
voorgesteld om de vertegenwoordiging van NWO-I in de ARCNL Governing Board uit te breiden van één naar 
twee bestuursleden. Ook gaf het huidige bestuurslid Hendrik van Vuren aan af te willen treden. Hierop heeft het 
stichtingsbestuur in juli 2018 Niek Lopes Cardozo en Theo Rasing benoemd als bestuursleden namens NWO-I. 
Lopes Cardozo wordt de nieuwe voorzitter van de Board. 

Daarnaast heeft het stichtingsbestuur Joost Frenken na voordracht herbenoemd als directeur ARCNL. 1 januari 
2019 start zijn tweede en laatste termijn van vijf jaar. Het stichtingsbestuur complimenteerde Frenken daarbij met 
hoe hij de afgelopen jaren onder lastige omstandigheden uitstekend heeft gefunctioneerd.

Wat doet de instituutsadviesraad?
Zoals bepaald in de NWO-I-statuten heeft ieder instituut een instituutsadviesraad. De instituutsadviesraad heeft 
een onafhankelijke positie en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de instituutsdirecteur en de raad van 
bestuur NWO. De instituutsdirecteur is het aanspreekpunt van de instituutsadviesraad. In 2018 heeft het Stich-
tingsbestuur het reglement van de instituutsadviesraad vastgesteld.

Uitgangspunt is dat de instituutsadviesraad een belangrijke rol speelt in het voeling houden van het instituut met 
relevante (nationale) stakeholders. De raad draagt bij aan het optimaal onderhouden van strategische relaties met 
de wetenschap, het bedrijfsleven, de lokale of nationale politiek, en andere relevante maatschappelijke partijen. 
De samenstelling van de instituutsadviesraad sluit daarop aan met vertegenwoordigers van stakeholders uit 
wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. Raadsleden die affiniteit hebben met het onderzoek van het instituut; 
een kritische gesprekspartner. Daarnaast zitten er één of meer vertegenwoordiger(s) in van voor het instituut 
relevante Domeinbesturen. 
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Naast de Instituutsadviesraad heeft ieder instituut een Wetenschappelijke adviesraad. Deze adviseert de direc-
teur van het instituut over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van het instituut, over het richting 
geven aan het onderzoek van het instituut en over de afstemming en/of aansluiting bij de bredere internationale 
wetenschappelijke context. Daarnaast kan de directeur over specifieke instituutszaken om advies vragen.

4.2 Personeelsbezetting en -ontwikkelingen
Eind 2018 bedroeg de personele omvang van NWO-I 1.859 fte, nagenoeg gelijk aan de omvang per 1 januari 2018  
(1.861 fte). Het aantal fte ultimo 2017 omvat ook de medewerkers van de gefuseerde Stichtingen.

Tabel 4.1 Aantal medewerkers NWO-I per ultimo 2017 en 2018 

Personeelscategorie Soort personeel 31-12-2018 01-01-2018

Wetenschappelijk Promovendi (oio’s) 586,0 592,1

Onderzoekers tijdelijk (postdocs) 325,5 334,1

Onderzoekers in vaste dient 257,1 245,3

Niet wetenschappelijk In vaste dienst 577,9 582,6

In tijdelijke dienst 112,5 107,3

Totaal personeelsbezetting 1.859,0 1.861,4

Ondernemingsraad: hoe is de medezeggenschap ingericht?
Elk van de instituten heeft een eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De bureaumedewer-
kers van NWO-I worden vertegenwoordigd in de ondernemingsraad van NWO domeinorganisatie (één zetel is 
voorbehouden voor het bureau NWO-I). Afgevaardigden van deze ondernemingsraden vormen samen de centrale 
ondernemingsraad (COR) van NWO. Medewerkers in de BUW kiezen rechtstreeks twee afgevaardigden in de COR.

De COR bestaat uit maximaal 16 leden:
• AMOLF 1 afgevaardigde
• ASTRON 1 afgevaardigde
• ARCNL 1 afgevaardigde
• BUW 2 direct verkozen leden
• CWI 1 afgevaardigde
• DIFFER 1 afgevaardigde
• Nikhef 1 afgevaardigde
• NIOZ 1 afgevaardigde
• NSCR 1 afgevaardigde
• NWO domeinorganisatie en bureau NWO-I 5 afgevaardigden (waarvan 1 uit NWO-I)
• SRON 1 afgevaardigde

In 2018 akkoord bereikt over nieuwe cao en nieuwe uitvoeringsregelingen
In 2017 kende de ‘Koepel NWO’ vier werkgevers: het zelfstandig bestuursorgaan NWO en de stichtingen CWI, 
NIOZ en NWO-I. Sinds 2018 bestaat deze ‘Koepel NWO’ uit twee werkgevers: NWO en NWO-I. Deze werkgevers 
hebben één cao: de Cao-Onderzoeksinstellingen. Op 27 maart 2018 is er voor deze cao een nieuw akkoord 
bereikt tussen de onderzoekinstellingen en vakorganisaties AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/
CMHF. In deze cao zijn vooral nieuwe afspraken gemaakt over inkomensontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. 
De nieuwe cao geldt tot en met 31 december 2019.

Daarnaast had elke werkgever een eigen set uitvoeringsregelingen (UVR) voor met name secundaire arbeidsvoor-
waarden. In deze UVR staan uitwerkingen van bijvoorbeeld onkostenvergoedingen, omdat de cao die alleen op 
hoofdlijnen benoemt. In 2017 heeft de COR één nieuwe set uitvoeringsregelingen voor heel NWO geaccepteerd. 
De nieuwe uitvoeringsregelingen zijn ingegaan op 1 januari 2018 en hebben een looptijd van twee jaar. 
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Herziening functiegebouw noodzakelijk
Sinds voorjaar 2018 werkt een projectgroep binnen NWO aan de herziening van het functiegebouw. Dit is 
noodzakelijk omdat het functiegebouw van NWO en NWO-I dateert van 2004. Sinds die tijd zijn er veel organisa-
torische veranderingen geweest, waardoor functies en functiebeschrijvingen zijn gewijzigd. Hierdoor is er een 
omvangrijk functiegebouw ontstaan met zo’n driehonderd functies. NWO wil daarom structuur in het functiege-
bouw brengen en het aantal functiebeschrijvingen fl ink beperken. Daarnaast actualiseert NWO het functiege-
bouw, omdat zij haar nieuwe kernwaarden (zie paragraaf 4.2) wil vertalen naar competenties en voorwoorden in de 
functiebeschrijvingen.

Eind 2018 waren de nieuwe functieprofi elen en het nieuwe competentiehandboek in concept gereed. In 2019 stelt 
de stuurgroep van het project Herziening functiegebouw de nieuwe functies inclusief de waarderingen vast. 
Rekening houdend met de doorontwikkeling van NWO-I wordt het nieuwe functiegebouw uiterlijk 1 januari 2020 
bij Bureau NWO-I en de instituten ingevoerd. Bij de NWO domeinorganisatie is het nieuwe functiegebouw in het 
voorjaar 2019 ingevoerd.

Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen:
Het merendeel van de instroom in de uitkeringen ontstaat door het afl open van dienstverbanden van onderzoekers 
in opleiding. Om hen te begeleiden bij het zoeken naar een baan direct na NWO-I, bieden wij de mogelijkheid op 
individuele basis trainingen te volgen op het gebied van loopbaanplanning. Daarnaast heeft NWO-I een overeen-
komst gesloten met dienstverlener Qare die namens NWO-I de re-integratieverplichtingen die wij als eigenrisico-
drager hebben, bij gevallen waarbij de verwachting is dat het vinden van een nieuwe baan niet eenvoudig zal zijn, 
uitvoeren. Zij controleren niet alleen of ex-werknemer voldoet aan de verplichtingen die de WW stelt, maar 
adviseren ook over inzetten van re-integratiemiddelen (bijvoorbeeld scholing, proefplaatsing en dergelijke).

4.3 NWO-strategie 2019-2022: verbinden van wetenschap en samenleving
Op 12 april 2018 maakte NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2019 - 2022 bekend. De instituten verzameld 
in NWO-I volgen deze strategie. Het strategisch plan van NWO beschrijft vijf ambities die de komende jaren 
moeten bijdragen aan haar missie: 
• nexus (verbinding van agenda’s, wetenschap en samenleving);
• mensen (perspectief voor onderzoekers);
• onderzoek (samenwerking voor excellentie en vernieuwing);
• infrastructuur (toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur);
• kennisbenutting (effectief gebruik van kennis door codesign en cocreatie). 

De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappe-
lijke impact. NWO behoudt daarbij de focus op fundamenteel onderzoek. De komende jaren wil NWO-I aan deze 
nieuwe strategie werken door grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend te zijn. Deze vier kernwaar-
den zeggen iets over hoe NWO-I haar taken uitvoert en hoe ze wil samenwerken met onderzoekers, bedrijven, 
overheden en maatschappelijke organisaties.

Wat houden deze kernwaarden in?
• Grensverleggend: NWO-I pioniert en verkent de 

grenzen van kennis, toepassing en processen. 
Daarbij gaat zij verder dan anderen gaan. 

• Betrokken: de medewerkers van NWO-I staan voor 
hun organisatie en anticiperen op wat er leeft in 
wetenschap en maatschappij.

• Betrouwbaar: NWO-I doet wat zij belooft. Medewer-
kers zijn integer, open en zorgvuldig. En mogen 
daarop aangesproken worden.

• Verbindend: NWO-I gaat voor samen en voor het 
grote geheel. Ze is open en brengt stakeholders, 
expertises en agenda’s bij elkaar.
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Welke doelstellingen volgen uit deze strategie?
NWO-I werkt aan deze strategie via de volgende doelstellingen uit haar statuten:
- excellente wetenschap bevorderen en de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in algemene zin stimuleren;
- hoogstaand wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren op specifieke terreinen;
- nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek initiëren en stimuleren;
- aan de maatschappij kennis overdragen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat zij heeft 

geïnitieerd, uitgevoerd en gestimuleerd;
- de instituten beheren.

Financieel beleid NWO-I
Het belangrijkste financiële sturingsinstrument van NWO-I is de begroting. Het stichtingsbestuur stelt deze in 
meerjarig perspectief vast. De in 2018 vastgestelde en door NWO goedgekeurde begroting is opgenomen in 
hoofdstuk 3. In 2018 is het nieuwe financieel beleid van NWO-I vastgesteld. 

NWO-I valt binnen de consolidatiekring van NWO. Dit betekent dat NWO een geconsolideerde jaarrekening 
opstelt waarin de activa, passiva, baten, lasten en het resultaat van NWO-I worden samengevoegd met die van de 
andere groepsonderdelen van NWO. 

4.4 Governance
Het stichtingsbestuur van NWO-I houdt zich aan de code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Het stichtings-
bestuur van NWO-I vormt een personele unie met de raad van bestuur van NWO (RvB-NWO), wat inhoudt dat 
beide besturen uit dezelfde personen bestaan. De raad van bestuur NWO is verantwoordelijk voor de integrale 
strategie, missie en programmering van de NWO-Instituten. 

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de NWO-Instituten. Daaronder valt het 
functioneren van NWO-I als geheel, het goedkeuren van de jaarrekening, de begroting en het benoemen en 
ontslaan van directeuren. De directeur van NWO-I is de secretaris van het stichtingsbestuur en ook directeur van 
het Bureau NWO-I. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het stichtingsbestuur zijn vastgelegd in de 
statuten en in het huishoudelijk reglement van NWO-I.

Zowel de RvB NWO als het stichtingsbestuur worden geadviseerd door een Raad van Toezicht (RvT). Binnen de 
RvT is een Auditcommissie samengesteld. De auditcommissie monitort onder andere de kwaliteit van de bedrijfs-
voering, het financiële verslaggevingsproces, de wettelijke controle op de jaarrekening en de doeltreffendheid van 
het interne risico- en beheersingssysteem.

Wie zijn de leden van het stichtingsbestuur NWO-I/de raad van bestuur NWO?
- Prof. dr. Stan Gielen (voorzitter, portefeuillehouder voor ARCNL).
- Drs. Caroline Visser (vicevoorzitter, portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën).
- Prof. dr. Ineke Braakman (voorzitter domein ENW, portefeuillehouder AMOLF, Nikhef). 

Vanwege langdurige afwezigheid treedt prof. dr. Niek Lopes Cardozo momenteel op als waarnemend voorzitter 
voor het NWO-domein ENW.

- Prof. dr. Wim van den Doel (voorzitter domein SGW, portefeuillehouder DIFFER, NIOZ, NSCR).
- Prof. dr. Ir. Jaap Schouten (voorzitter domein TTW, portefeuillehouder ASTRON, CWI, SRON).
- Prof. dr. Jeroen Geurts (voorzitter domein ZonMw).

De directeur institutenorganisatie dr.ir. Christa Hooijer is secretaris van het stichtingsbestuur.

Waarvoor zijn de instituutsdirecteuren verantwoordelijk?
De directeuren van de instituten zijn integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het instituut. 
Daarnaast dragen zij de verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke invulling van de missie van het instituut 
en de strategie daartoe. Ze worden daarbij ondersteund door een instituutsmanager (of daarmee vergelijkbare 
functionaris) die operationeel verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het instituut.
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De instituutsdirecteuren en de directeur NWO-I vormen gezamenlijk, op basis van gelijkwaardigheid, het directeu-
renoverleg. Deze directeuren bespreken ontwikkelingen op het niveau van de institutenorganisatie, de instituten 
en het Bureau NWO-I. Ook delen zij ervaringen en stellen gezamenlijke beleidskaders op die gelden voor de 
gehele institutenorganisatie. Het directeurenoverleg maakt jaarlijks wederzijdse (prestatie)afspraken over wat het 
Bureau NWO-I en de instituten gezamenlijk willen bereiken voor de bedrijfsvoering. Het stichtingsbestuur 
bekrachtigt deze afspraken.

Naast het directeurenoverleg bestaan er binnen NWO-I een instituutsmanagersoverleg en diverse functionele 
overleggen (communicatie, ICT, fi nanciën en personeel & organisatie). In fi guur 3.2 ziet u een overzicht van hoe de 
governance van NWO-I is ingericht.

Figuur 3.2 Governance NWO-I

Internal audit
In juni 2018 is de Internal Audit (IA) afdeling van NWO opgestart. De afdeling wordt ingezet voor het gehele 
concern, dus ook voor NWO-I. Het doel, de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het functioneren van 
de afdeling zijn uitgewerkt in een audit charter en in een kwaliteitsbeheersingssysteem en -beleid. Het vormt 
daarmee een raamwerk voor de dienstverlening van IA aan de directeuren van NWO en NWO-I, raad van bestuur 
NWO, stichtingsbestuur NWO-I, audit commissie en raad van toezicht van NWO. 

De advisering zal tijdens de ingroeiperiode vooral betrekking hebben op het risicomanagement binnen NWO, 
het herontwerp van het primaire proces en de in dat proces opgenomen (key) controls. Voor iedere audit zal een 
auditplan en gedetailleerd werkprogramma worden opgesteld dat zal worden afgestemd met de voor het onder-
werp verantwoordelijke manager of directeur (auditee). Per uitgevoerde audit zal een concept rapport worden 
opgesteld dat met de auditee zal worden besproken en waarop deze commentaar kan geven. Dat commentaar zal 
worden verwerkt, waarna het rapport defi nitief zal worden gemaakt. Audit rapportages worden afhankelijk van het 
onderwerp besproken in het directieteam en de raad van bestuur van NWO of het directeurenoverleg en het 
stichtingsbestuur NWO-I. Jaarlijks zal een samenvatting over alle onderwerpen worden gepresenteerd aan de Audit 
Commissie van de Raad van Toezicht. De eerste rapportages van audits worden in de loop van 2019 verwacht.

Interne beheersings- en controlesysteem
Binnen NWO-I is er een AO/IC afgesproken, waarna wordt gehandeld. De bevindingen voortvloeiend uit de 
managementletter van de externe accountant worden besproken en toegelicht in het stichtingsbestuur en in de 
audit commissie. Het stichtingsbestuur en de audit commissie geven opdracht aan de NWO-I organisatie voor 
mogelijke zaken ter ontwikkeling en/of verbetering.
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Daarnaast zal de afdeling interne audit van NWO onderzoeken doen die leiden tot een rapportage met bevindin-
gen en adviezen die met betrokkenen worden besproken en tevens in de audit commissie terug zullen komen.  
Er is een conform het audit plan een onderzoek gestart naar het proces van Inkopen bij twee instituten.

Het stichtingsbestuur en de auditcommissie worden periodiek geïnformeerd over de financiële positie van NWO-I 
in de vorm van kwartaalrapportages naast de jaarrekening en de meerjarenbegroting. In deze documenten wordt 
de nodige aandacht geschonken aan ontwikkelingen binnen de organisatie, risico’s, orderportefeuille en liquiditeit 
in meerjarig perspectief naarst jaarprognose en cijfermatige analyses.

4.5 Gedragscode wetenschappelijke integriteit
In oktober 2018 is de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van kracht geworden en zijn 
NWO en NWO-I begonnen met de implementatie daarvan. Deze implementatie wordt in 2019 afgerond. In dat 
kader wordt onder andere een nieuwe klachtenregeling opgesteld en wordt aandacht besteed aan de bewustwor-
ding onder de onderzoekers van NWO-I. Voorheen had NWO-I een eigen procedure voor het melden van vermoe-
dens van ‘inbreuk op wetenschappelijke integriteit’ of wetenschappelijk wangedrag. Daar is in 2018 geen gebruik 
van gemaakt.

4.6 Klachtenprocedure
NWO-I kent individueel klachtrecht die tot doel heeft de werknemer, de stagiair of de gedetacheerde de mogelijk-
heid te bieden om zijn/haar klacht, over een gedraging door of vanwege de werkgever tegenover de werknemer, 
bespreekbaar te maken en te laten onderzoeken op zodanige wijze, dat een rechtvaardige klachtbehandeling met 
een in redelijkheid te verlangen bescherming van zijn/haar individuele belangen wordt gewaarborgd. De procedu-
re is vastgelegd in de uitvoeringsregelingen. In 2018 is geen gebruik gemaakt van deze procedure.

4.7 Duurzaamheid
NWO is een organisatie die duurzaamheid, milieu en klimaat hoog in het vaandel heeft staan. NWO geeft hier 
vorm aan door onder meer te streven naar papierloos werken, geen onnodig gebruik van plastic, haar gebouwen 
zo klimaatneutraal mogelijk te maken en medewerkers met het openbaar vervoer te laten reizen. NWO-I heeft nog 
geen duurzaamheidsbeleid.
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JAARREKENING
5 Grondslagen algemeen

Algemeen
De Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), gevestigd te Utrecht, is een stichting. De 
organisatie is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41150068. Volgens de statuten heeft 
NWO-I als doel:
a. het bevorderen van excellente wetenschap en van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in algemene zin;
b. het doen uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op specifieke terreinen;
c. het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek;
d. het overdragen van kennis van de resultaten van door haar geïnitieerd, uitgevoerd en gestimuleerd weten-

schappelijk onderzoek ten behoeve van de maatschappij;
e. het beheren van instituten;
en verder al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Op 1 januari 2017 is de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) omgevormd tot de Stichting 
Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I). NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO omvat 
de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef en de ruim 200 universitaire werkgroepen van 
de voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 zijn ook de andere NWO-Instituten gefuseerd met NWO-I: 
ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON. Het bureau van NWO-I ondersteunt alle instituten. NWO-I valt binnen de 
consolidatiekring van NWO.

NWO-I kent twaalf sub administraties, namelijk voor de acht instituten, ARCNL, BUW, Bureau en NWO-I Algemeen, 
waarin de budgetten die rechtstreeks onder het bestuur vallen worden geadministreerd.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving (RJ660). In deze regeling is bepaald dat de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van 
toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De jaarrekening is opgemaakt op  
8 november 2019.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Grondslagen algemeen 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Voor zover niet anders is vermeld, 
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economi-
sche voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vast- gesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samen- hangend met een vermindering van een actief of een ver-
meerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de 
verplichting niet langer in de Balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de Balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt 
gepresenteerd in Euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie zijn aangegeven in 
duizenden euro’s, k€, tenzij anders is vermeld. Negatieve waarden in de tabellen staan tussen haken ( ) weergegeven.

Fusie
Per 1 januari 2018 zijn Stichting NWO-I, Stichting Astron, Stichting CWI, Stichting NIOZ, Stichting NSCR en 
Stichting SRON gefuseerd. Deze fusie, welke onder gemeenschappelijke leiding heeft plaatsgevonden is volgens 
de pooling-of-interest methode toegepast. De transactie wordt op basis daarvan in de jaarrekening verwerkt 
tegen de boekwaarden zoals deze reeds waren opgenomen in de jaarrekening van de organisaties zelf waarbij 
aanpassingen plaatsvinden om te komen tot geharmoniseerde grondslagen volgens NWO-I. De vergelijkende 
cijfers zijn aangepast alsof de organisatie in het verleden ook al deze omvang had. Een verschil tussen de 
waarderingsgrondslagen van de overgenomen activa en passiva wordt als wijziging uit hoofde van harmonisatie  
in de beginstand van het eigen vermogen per 1 januari 2017 verwerkt. 

De onderzoeksactiviteiten van de verdwenen rechtspersonen zijn in 2018 ongewijzigd gecontinueerd binnen 
NWO-I. De door de voormalige stichtingen in stand gehouden onderzoeksinstituten zijn nieuwe, separate 
organisatieonderdelen van NWO-I. De financiering van deze instituten is ongewijzigd. De activa en het eigen 
vermogen van de verdwenen stichtingen blijven geoormerkt beschikbaar voor de desbetreffende instituten. 

Foutenherstel

Met invloed op vermogen en/of resultaat
De bij foutenherstel vermelde bedragen per 1 januari 2017 en per 1 januari 2018 betreft de correctie ten opzichte 
van de oude cijfers op die peildatum.

De stichtingen NWO-I en NIOZ hebben in voorgaande jaren een investeringssubsidie ontvangen in verband met 
investeringen in gebouwen. Deze investeringsbijdragen zijn verwerkt als bestemde fondsen / bestemde reserves 
terwijl deze bijdragen conform de waarderingsgrondslag hadden moeten worden opgenomen als langlopende 
schuld. In de jaarrekening 2018 is derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 32.634 
negatief gecorrigeerd op het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 bedroeg het effect op het eigen vermogen  
k€ 28.993 negatief. Als gevolg van deze correcties is k€ 3.639 toegevoegd aan het resultaat van het jaar 2017.

Stichtingen CWI en Stichting SRON hadden een ontvangen subsidies onterecht verwerkt als bestemd fonds. 
Deze NWO-subsidies zouden als voorschotten op subsidieprojecten als onderdeel van de kortlopende vorderin-
gen of overige overlopende passiva als onderdeel van de kortlopende schulden moeten worden verwerkt. In de 
jaarrekening 2018 is derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 11.443 gecorrigeerd 
op het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 bedroeg het effect op het eigen vermogen k€ 11.595. Als gevolg van 
deze correcties is k€ 152 in mindering gebracht op het resultaat van het jaar 2017.

Stichting ASTRON en Stichting CWI hadden de SEO-baten enkel verantwoord indien er gerealiseerde projectlas-
ten tegenover stonden, hierbij hebben de instituten het matchingprincipe toegepast. De SEO-middelen worden 
als totaalbedrag aan NWO-I toegekend en de omvang is gebaseerd op de in een bepaalde periode door NWO-I 
verworven EU-projecten de SEO-bijdrage niet specifiek bestemd is voor de projecten op basis waarvan een 
bepaalde SEO-bijdrage is verworven. De SEO-bijdrage kan derhalve in het jaar van toekenning direct geheel 
worden gerealiseerd. Derhalve is er foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 439 in 
mindering gebracht op de kortlopende schulden en aangevuld bij het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 is 
bedrag van k€ 863 in mindering gebracht op de kortlopende schulden en aangevuld op het eigen vermogen.  
Als gevolg van deze correcties is k€ 424 toegevoegd aan de baten en het resultaat van het jaar 2017.
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ARCNL is in de jaarrekening van 2017 van Stichting NWO-I volledig geconsolideerd terwijl ARCNL gezien de 
zeggenschapsverhoudingen enkel voor 25% had moeten worden opgenomen in de jaarrekening. In de jaarreke-
ning 2018 is derhalve foutherstel toegepast. Per 1 januari 2017 is gecorrigeerd op het eigen vermogen k€ 5.521,  
op materiële vaste activa k€ 3.767, op kortlopende vorderingen k€ 2.759, op de voorzieningen k€ 26 en op de kort-
lopende schulden k€ 979. Per 1 januari 2018 is gecorrigeerd op het eigen vermogen k€ 4.973, op materiële vaste 
activa k€ 3.374, op kortlopende vorderingen k€ 2.832, op de voorzieningen k€ 26 en op de kortlopende schulden 
k€ 1.208. Als gevolg van deze correcties is gecorrigeerd op de baten k€ 5.759, op de lasten k€ 6.297 en op het 
resultaat k€ 538 van het jaar 2017.

Stichting NWO-I had de aanpassing van de resterende gebruiksduur van portocabins (gebruikt ten behoeve van 
ARCNL) in 2017 onterecht verwerkt als duurzame waardevermindering van k€ 1.945. Deze aanpassing van de 
resterende gebruiksduur zou als schattingswijziging prospectief moeten worden verwerkt. In de jaarrekening 2018 
is derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van nihil gecorrigeerd op het eigen vermogen. 
Per 1 januari 2018 bedroeg het effect, rekening houdend met de proportionele consolidatie, op het eigen vermogen 
k€ 243 positief. In zowel 2017 als 2018 is een afschrijvingslast verwerkt van k€ 243.

In de jaarrekening 2017 van de Stichting NWO-I was een voorziening opgenomen inzake de personele verplichtin-
gen ten aanzien van de verhuizing van DIFFER van Nieuwegein naar Eindhoven. De aard van deze voorziening is 
niet in overeenstemming met de uitgangspunten van de RJ en daarom is per 1 januari 2017 k€ 638 gecorrigeerd 
ten gunste van het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 bedroeg het effect k€ 98. Als gevolg van deze correcties is 
k€ 540 toegevoegd aan de lasten en in mindering gebracht op het resultaat van het jaar 2017.

Stichting ASTRON heeft in het verleden de deelneming CV LOFAR gewaardeerd op nominale waarde. De waarde 
van de deelneming had op nihil moet worden gewaardeerd. In de jaarrekening 2018 is derhalve foutherstel 
toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 10 gecorrigeerd op het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 
bedroeg het effect op het eigen vermogen tevens k€ 10. De Stichting NWO-I heeft in het verleden de deelneming 
P2IP gewaardeerd tegen de nominale waarde, in plaats van de netto vermogenswaarde. Als gevolg van deze 
correcties is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 20 toegevoegd aan het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 
bedroeg het effect op het eigen vermogen tevens k€ 20.

Stichting ASTRON had in 2017 ten onrechte geen matching van baten aan lasten toegepast op de verworven 
projectsubsidies. In de jaarrekening 2018 is derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van 
k€ 1.165 toegevoegd aan het eigen vermogen. Per 1 januari 2018 bedroeg het effect op het eigen vermogen k€ 1.000. 
Als gevolg van deze correcties is k€ 165 in mindering gebracht op de baten en het resultaat van het jaar 2017.

Stichting NIOZ en instituut Nikhef als onderdeel van de stichting NWO-I hadden in 2017 ten onrechte een 
verliesvoorziening gevormd voor verwachte toekomstige verliezen op een project. In de jaarrekening 2018 is 
derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 982 gecorrigeerd op het eigen vermo-
gen. Per 1 januari 2018 bedroeg het effect op het eigen vermogen k€ 2.332. Als gevolg van deze correcties is  
k€ 447 toegevoegd aan de baten, k€ 903 in mindering gebracht op de lasten en k€ 1.350 toegevoegd het 
resultaat van het jaar 2017.

Met invloed op presentatie
De stichtingen CWI en SRON hadden in voorgaande jaren een investeringssubsidie ontvangen in verband met 
investeringen in gebouwen. Deze investeringsbijdragen waren verwerkt als egalisatierekening terwijl deze 
bijdragen hadden moeten worden verantwoord als (langlopende) overlopende passiva. In de jaarrekening 2018 is 
derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van k€ 631 binnen de passiva zijde geherrubri-
ceerd. Per 1 januari 2018 is bedrag van k€ 571 binnen de passiva zijde geherrubriceerd.

De stichting CWI had in voorgaande jaren een langlopende vordering opgenomen in verband met een toegeken-
de langjarige investeringsbijdrage in gebouwen. Deze toekenning was verwerkt als een langlopende vordering 
met als tegenrekening een egalisatierekening. Deze beide posten hadden niet in de jaarrekening moeten worden 
gewaardeerd. In de jaarrekening 2018 is derhalve foutherstel toegepast en is per 1 januari 2017 een bedrag van  
k€ 11.000 in mindering gebracht op de egalisatierekeningen, k€ 10.500 in mindering gebracht op de langlopende 
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vorderingen en k€ 500 in mindering gebracht op de kortlopende vorderingen. Per 1 januari 2018 is een bedrag van 
k€ 10.500 in mindering gebracht op de egalisatierekeningen, k€ 10.000 in mindering gebracht op de langlopende 
vorderingen en k€ 500 in mindering gebracht op de kortlopende vorderingen.

Onderhanden projecten werden bij enkele instituten gesaldeerd gepresenteerd in de jaarrekening. In de jaarreke-
ning worden de onderhanden projecten, afhankelijk van hun waardering, gepresenteerd aan de activa of aan de 
passiva zijde en zal er geen saldering plaatsvinden.
Daarnaast werden subsidieprojecten bij enkele instituten onjuist als onderhanden projecten gepresenteerd. In de 
jaarrekening worden subsidieprojecten gepresenteerd als subsidieprojecten.

Tevens hebben de volgende presentatiecorrecties plaatsgevonden:
- Presentatie van de activa en passiva zijn in lijn gebruikt met de OC&W taxonomie
- Presentatie van de baten en lasten zijn in lijn gebracht met de OC&W taxonomie

Harmonisaties in waarderingsgrondslagen
NWO-I heeft de waarderingsgrondslagen als gevolg van de fusie geharmoniseerd. De belangrijkste waarderings-
verschillen hebben betrekking op de indeling van het vermogen en op het waarderen van personele voorzienin-
gen en andere reserveringen voor personeel. 

Indeling eigen vermogen
Ten aanzien van de indeling van het eigen vermogen is er een harmonisering doorgevoerd die retrospectief wordt 
verwerkt. Conform artikel 16.4 van de statuten van NWO-I zijn er schotten tussen de instituten. De algemene 
reserve van de verdwenen stichtingen zijn met ingang van de samenvoeging geherclassificeerd naar de bestemde 
reserves.

Personele voorzieningen en andere reserveringen voor personeel
De berekening van de personele voorzieningen en van de andere reserveringen is geharmoniseerd. Het effect van 
de harmonisering is retrospectief verwerkt in de cijfers. De medewerkers van de voormalige stichtingen ASTRON, 
NIOZ en SRON waren in dienst bij NWO, een publieke werkgever, en hadden de ambtenarenstatus. Deze mede-
werkers zijn op 1 januari 2018 bij NWO-I in dienst gekomen, evenals de medewerkers van de voormalige stichtin-
gen CWI en NIOZ. De omvang van de personele voorzieningen en andere reserveringen zijn gebaseerd op de 
huidige rechtspositie van deze medewerkers.

Effect foutenherstel en harmonisaties op het vermogen en resultaat
De invloed van alle wijzingen op de balans per 01-01-17, de balans per 01-01-18 en de winst- en verliesrekening 
2017 is als volgt:

Presentatie herstel
(in duizenden euro’s)

01-jan-17
voor

Correctie

Verschil 
Foutherstel

Verschil
Harmonisatie

01-jan-17
na

Correctie

Balans

Immateriële vaste activa  1.255  -  -  1.255 

Materiële vaste activa  132.739  -3.767 -  128.973 

Financiële vaste activa  16.349  -14.933 -  1.416 

Overige vorderingen  37.593  2.176 -  39.769 

Liquide middelen  128.636  -  -  128.636 

Totaal Activa 316.572 -16.524 - 300.048

Eigen vermogen  139.913  -46.363 -982  92.568 

Egalisatierekening  11.631  -11.631 -  -  

Voorzieningen  13.919  -664 -219  13.036 

Langlopende schulden  54.010  30.877 -  84.887 

kortlopende schulden  97.099  11.257 1.201  109.557 

Totaal Passiva 316.572 -16.524 - 300.048
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01-jan-18
voor

Correctie

Verschil 
Foutherstel

Verschil
Harmonisatie

01-jan-18
na

Correctie

Balans

Immateriële vaste activa 811 - - 811

Materiële vaste activa 129.686 -3.131 - 126.556

Financiële vaste activa 16.129 -14.433 - 1.696

Overige vorderingen 42.295 258 848 43.401

Liquide middelen 128.125 - - 128.125

Totaal Activa 317.046 -17.306 848 300.589

Eigen vermogen 139.911 -41.015 -785 98.112

Egalisatierekening 11.071 -11.071 - -

Voorzieningen 9.069 -124 186 9.132

Langlopende schulden 49.597 28.248 - 77.845

kortlopende schulden 107.398 6.655 1.448 115.501

Totaal Passiva 317.046 -17.306 849 300.589

Winst-en-verliesrekening 2017 2017
voor

Correctie

Verschil 
Foutherstel

Verschil
Harmonisatie

2017
na

Correctie

Baten

Rijksbijdragen via NWO 109.512 -4.206 - 105.306

Overige overheidsbijdragen en subsidies 707 - - 707

Baten werk in opdracht van derden 95.157 -3.361 - 91.796

Overige baten 6.435 - - 6.435

Totaal baten 211.811 -7.567 - 204.244

Lasten

Personeelslasten  134.379  -2.574  -211 131.594

Afschrijvingen  14.303  -8.185  -  6.118

Huisvestingslasten  7.239  -235  -  7.004

Overige lasten  56.393  -1.910  -  54.483

Totaal lasten 212.314 -12.904 -211 199.199

Saldo baten en lasten -503 5.337 211 5.045

Gerealiseerde herwaardering - - - -

Financiële baten en lasten -39 - - -39

Resultaat -542 5.337 211 5.006

Winst-en-verliesrekening 2017 2017
voor

Correctie

Verschil 
Foutherstel

Verschil
Harmonisatie

2017
na

Correctie

Belastingen - - - -

Resultaat deelnemingen 537 - - 537

Resultaat na belastingen -5 5.337 211 5.543

Aandeel derden in resultaat - - - -

Totaal resultaat -5 5.337 211 5.543

Schattingswijzigingen in 2018

Restwaarde gebouwen
De gebouwen van de instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef worden afgeschreven rekening houdend met een 
verwachte restwaarde. Tot en met de jaarrekening 2017 werd deze restwaarde geschat op de helft van de taxatie-
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waarde. Aan het begin van 2018 blijkt dat de restwaarde nihil zal zijn. Dit betekent dat in de jaarrekening 2018 een 
additionele afschrijvingslast is verantwoord van k€ 2.215 (na correctie vrijval investeringssubsidie bedraagt het 
effect op het resultaat k€ 1.380) en dat vanaf de jaarrekening 2019 een additionele jaarlijkse afschrijving geduren-
de de resterende looptijd van de gebouwen van k€ 1.203 wordt gebracht (na correctie vrijval investeringssubsidie 
bedraagt het effect op het resultaat k€ 368).

Transitievergoeding wet Werk en Zekerheid
In 2018 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de bepaling van de voorziening voor de transitievergoeding.  
Met ingang van 2018 wordt deze vergoeding ook uitgekeerd aan oio’s en postdocs. Tevens wordt de vergoeding 
automatisch uitbetaald bij de beëindiging van het dienstverband. In de bepaling van de voorziening 2017 waren 
geen bedragen opgenomen voor de onderzoekers in opleiding. Deze categorie medewerkers vertegenwoordigen 
een substantieel bedrag van de voorziening, M€ 1,4 op 31-12-2018. Als gevolg hiervan is de voorziening verhoogd 
in 2018.

ARCNL
NWO-I is deelnemer in het samenwerkingsverband Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL). 
NWO-I benoemt één van de vier leden van de Governing Board van ARCNL. Daarom wordt 25% van de waarde 
van ARCNL geconsolideerd in de jaarrekening van NWO-I (proportionele consolidatie). In de jaarrekening zijn de 
onderlinge schulden, vorderingen en transacties naar rato van het aandeel in ARCNL geëlimineerd.

Consolidatiekring
De volgende rechtspersonen behoren tot de consolidatiekring (RJ 217.301) van NWO-I:
- Astrotec Holding (100%) te Dwingeloo 
 o ILA Microservers B.V. (100%) te Dwingeloo
- CWI Incubator (100%) te Amsterdam
- NIOZ Holding (100%) te Den Hoorn
- Particle Physics Inside Products (P2IP) B.V. te Amsterdam (100%)
- Stichting Wiskunde en Informatica Conferenties, Amsterdam te Amsterdam (100%)

Op basis van artikel 407 lid 1 worden bovengenoemde organisaties niet geconsolideerd. Er wordt gebruik gemaakt 
van de vrijstelling voor consolidatie op grond van het feit dat de invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van NWO-I 
van te verwaarlozen betekenis is. De deelnemingen zijn verantwoord onder de financiële vaste activa in de 
jaarrekening:

Overige verbonden partijen
De overige verbonden partijen zijn partijen waarmee NWO-I direct of via haar instituten duurzaam is 
verbonden en voldoet aan de definitie van een verbonden partij:

Aard van verbondenheid
– JIV-ERIC  Joint Institute
– Stichting C.A. Muller Radio Station Bestuurdersbenoeming
– Stichting Lofar Bestuurdersbenoeming
– Stichting International LOFAR Telescope Founding partner
– ZonMw  Bestuurdersbenoeming
– Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer Bestuursdeelname
– Stichting Netherlands eScience Center  Bestuursdeelname

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellin-
gen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
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herziening gevolgen heeft. Schattingen hebben betrekking op bedragen die zijn opgenomen onder de activa en 
passiva alsmede de verantwoording van baten en lasten gedurende de verslagperiode. De belangrijkste schattin-
gen zitten in de voorzieningen en de gehanteerde afschrijvingstermijn op vaste activa. De uitgangspunten van de 
schattingen worden benoemd in de toelichting van de betreffende posten.

Grondslagen voor de verwerking van vreemde valuta’s 
In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta 
omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s 
die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar Euro’s omgerekend tegen de geldende wissel-
koersen op de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als bate of last in 
de staat van baten en lasten opgenomen. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. Omrekeningsverschillen worden direct in het resultaat verwerkt. NWO-I vormt geen reserve 
voor omrekeningsverschillen.

Koersverschillen die optreden bij de omrekening van een niet-monetaire balanspost in vreemde valuta die zijn 
gewaardeerd op actuele waarde, worden als deel van de herwaarderingsreserve direct in het eigen vermogen 
verwerkt, indien de waardeverandering van de niet-monetaire post ook rechtstreeks in het eigen vermogen wordt 
verwerkt.

Financiële instrumenten 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 
schulden, als financiële derivaten verstaan
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
vermeerderd met eventuele transactiekosten en daarna tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten verwerkt zodra de verstrekte leningen en 
overige vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, 
alsmede het amortisatieproces. 

Overige financiële verplichtingen 
Overige financiële verplichtingen worden bij eerste opname gewaardeerd op reële waarde verminderd met 
transactiekosten en daarna tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflos-
singsverplichtingen t+1 op de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Bepaling reële waarde 
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een 
passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van 
elkaar onafhankelijk zijn. Een aantal toelichtingen in de financiële verantwoording vereist de bepaling van de reële 
waarde van financiële instrumenten. De reële waarde wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te 
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd 
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen 

gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
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• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Prijsrisico
NWO-I onderneemt weinig handelsactiviteiten, waardoor er weinig prijsrisico wordt gelopen.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen op 
overige debiteuren. Het kredietrisico inzake deze vorderingen is beperkt.

Renterisico en kasstroomrisico
Er is geen renterisico daar er eind 2018 geen langlopende leningen zijn. Het beleid is om geen afgeleide financiële 
instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Liquiditeitsrisico
NWO-I hanteert een treasurystatuut voor de beheersing van liquiditeitsrisico’s. Uitgangspunt van dit treasurysta-
tuut is dat de NWO-I-middelen niet belegd en beleend mogen worden. Alle liquide middelen worden aangehou-
den bij het Ministerie van Financiën, met uitzondering van een specifieke bankrekening ten behoeve van SRON 
(saldo eind 2018 k€ 1.314).

6 Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa 
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
- het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen 

aan de groep; en
- de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen (bijvoorbeeld 
uitgaven van onderzoek en intern ontwikkelde merken, logo’s, uitgavenrechten en klantenbestanden) worden 
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte economische 
levensduur met een maximum van twintig jaar. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan 
het einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld. Het gehanteerde afschrijvingspercentage inzake het financieel 
systeem betreft 25%. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardi-
gingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen en indien van toepassing rekening houdend met een restwaarde. 
Ontvangen bijdragen van subsidieverstrekkers ten behoeve van de financiering van materiële vaste activa worden 
als vooruit ontvangen investeringssubsidies onder de overlopende passiva verantwoord. De investeringssubsidies 
worden gerealiseerd naargelang de afschrijving van de betreffende materiële vaste activa. De vrijval van de 
investeringssubsidies wordt als mutatie investeringssubsidies in mindering gebracht op de afschrijvingslasten in 
de winst- en-verliesrekening.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode. Het 
percentage is gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het actief. Op bedrijfsterreinen en op 
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname van het actief. Indien de verwachting omtrent de 
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afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als 
een schattingswijziging verantwoord.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
- Terreinen: geen afschrijving
- Gebouwen: 3% - 20% per jaar
- Vaartuigen: 7,15% per jaar
- Installaties en apparatuur: 10%, 15% of 20% per jaar, afhankelijk van economische gebruiksduur
- Computerapparatuur: 25% per jaar
- Kantoormeubilair: 10% per jaar
- Transportmiddelen: 20% per jaar

Voor gebouwen is de afschrijvingsmethodiek gehanteerd met toepassing van de componentenmethode. De 
gehanteerde componenten zijn onder andere onder te verdelen in casco, liften, vloeren, dakbedekking en overig. 
De afschrijvingstermijnen zijn bepaald aan de hand van het geraamde vervangend onderhoud.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan de 
activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd 
beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden 
direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Deelne-
mingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer NWO-I garant staat 
voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd, mits sprake is van een te 
verwachte uitstroom van middelen. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze 
deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de 
deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze 
deelneming.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
of duurzaam lagere bedrijfswaarde.

NWO-I verstrekt in het kader van de valorisatie van onderzoeksresultaten rentedragende geldleningen aan 
start-up bedrijven van voormalig medewerkers. Deze zogenaamde startersleningen worden voor de nominale 
waarde op de balans opgenomen. Per lening wordt een inschatting gemaakt van het risico dat de lening niet kan 
worden afgelost. In dat geval wordt een voorziening wegens oninbaarheid getroffen.

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange gebruiksduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief  
niet terugverdiend zal worden in 2018 heeft een bijzondere waardevermindering van de materiele vaste activa met 
k€ 226 plaatsgevonden vanwege de voorgenomen verhuizing in 2019 van het Bureau naar het nieuwe pand in 
Utrecht.

Vervreemding van vaste activa 
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 

Projecten
NWO-I is betrokken bij veel en complexe subsidie- en onderhanden projecten (derden). Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen subsidieprojecten en onderhanden projecten. 
Projecten met een positief saldo worden opgenomen onder de vorderingen. Projecten met een saldo vooruitont-
vangen bedragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Overige kortlopende vorderingen
De kortlopende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen, wissels en cheques die 
worden opgenomen tegen nominale waarde. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Deze staan ter vrije beschikking, tenzij anders is vermeld. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan 
twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen 
gepresenteerd.
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van NWO-I. Indien door het stichtings-
bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen 
vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Alle reserves van de instituten en het bureau betreft bestemde 
reserves. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aange-
merkt als bestemmingsfonds. In de verloopstaat worden alle bestemde fondsen apart opgenomen.

Voorzieningen 
Alle voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en 
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of 
gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonder-
lijk actief gepresenteerd. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en 
lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorziening. Voor de voorzieningen wordt geen 
disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening sociaal beleid, reorganisaties en overige rechtspositie
Dit betreft de kosten van het Sociaal Plan 2015-2017 voor de reorganisatie uit 2015 bij NIOZ. De voorziening is 
gevormd om toekomstige salarislasten van boventallige medewerkers te dekken. De berekening is gebaseerd op 
de maximale uitkeringsduur van de desbetreffende medewerker en de te verwachten transitievergoedingen c.q. 
overige kosten.

Jubileumvoorziening
Deze voorziening voor jubileumuitkeringen wordt lineair opgebouwd naar rato van het aantal dienstjaren van een 
NWO-I-medewerker bij een WVOI-werkgever en/of in dienst van de Nederlandse universiteiten die zijn aangeslo-
ten bij de VSNU. De gehanteerde uitgangspunten van de voorziening zijn:
- rekenregel: te betalen uitkering * opbouwpercentage (welk deel van het 25 en/of 40 jarige jubileum al is 

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

- er wordt rekening gehouden met de wisselingen binnen het personeelsbestand; op het berekende bedrag 
wordt in verband met mogelijke uitdiensttreding een correctiefactor toegepast. Deze correctiefactor is voor 
2018 gebaseerd op 4,2%. 

Werkloosheidsbijdragen
Dit betreft de nominale waarde van de toekomstige te betalen uitkeringen aan ex-medewerkers inzake WW en 
BWOI in het kader van het eigenrisicodragerschap van NWO-I.
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Transitievergoeding wet Werk en Zekerheid
Werknemers van NWO-I die na een dienstverband van twee jaar of langer niet vrijwillig vertrekken hebben, 
conform de Wet werk en zekerheid, sinds 1 juli 2016 recht op een transitievergoeding. De gehanteerde uitgangs-
punten voor het berekenen van de omvang van de voorziening zijn:
- rekenregel per tijdelijke medewerker: te betalen uitkering * opbouwpercentage (welk deel van het tijdelijke 

dienstverband op de peildatum is opgebouwd), verhoogd met een opslag van 6,25% vanwege de werkgevers-
bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet;

- er wordt bij de berekening geen gebruik gemaakt van een disconteringsvoet en een correctie voor toekomstige 
(onbekende) salarisstijgingen omdat deze effecten elkaar nagenoeg zullen opheffen;

- er wordt geen correctiefactor toegepast voor het eerder beëindigen van tijdelijke contracten omdat dit zelden 
voor komt;

- er wordt ook geen correctiefactor toegepast voor die medewerkers die mogelijk geen vergoeding aanvragen, 
omdat de verwachting is dat dit niet of nauwelijks zal gebeuren.

Regeling Generatieplan
Werknemers van NWO-I met een dienstverband die vijf jaar of eerder verwijderd zijn van zijn/haar AOW-leeftijd 
kunnen deelnemen aan de Regeling Generatieplan. Op grond van deze regeling wordt deze werknemer buitenge-
woon verlof met gedeeltelijk behoud van bezoldiging verleend. De regeling is voor het eerst in werking getreden 
met de CAO-Onderzoekinstellingen 2018-2019. De voorziening is gevormd ter dekking van de salariskosten van 
deze regeling. Deze voorziening voor toekomstige betalingen aan de huidige deelnemers van het Generatieplan 
Onderzoekinstellingen is gebaseerd op een berekening van de tot ultimo van het jaar door de personeelsleden 
opgebouwde rechten. Het gaat hier uitsluitend om de rechten van personeelsleden die per balansdatum ook 
daadwerkelijk gebruikmaken van de regeling. 

Voorziening sanering radioactieve materialen PiMu
In de kelder van het PiMu-gebouw, dat zich bevindt op een kavel op het Amsterdam Science Park dat NWO-I tot 
eind 2023 in erfpacht heeft, bevinden zich materialen die radioactief zijn geworden door de versnelleractiviteiten 
in de jaren 80 van de vorige eeuw. NWO-I heeft de verplichting vóór de beëindiging van de erfpacht zorg te 
dragen voor een juiste verwijdering van de radioactiviteit. De kosten van het verwijderen van deze radioactieve 
materialen worden voor de helft gedragen door NWO-I en voor de andere helft door grondeigenaar NWO. Voor 
deze verwijderingskosten is in 2016 door NWO-I voor de volledige verplichting een voorziening gevormd, separaat 
is vervolgens een vordering op de grondeigenaar NWO verantwoord.

De gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de voorziening. Bij het opstellen van de voorziening heeft 
NWO-I gebruik gemaakt van zowel interne als externe specialisten voor het inschatten van deze kosten. Hierbij 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• de kosten die gemaakt zijn bij het Project Emin (verwijderen radioactief materieel bij een eerder project) voor 

het slopen / ontmantelen;
• externe inschatting voor het aanbrengen en verwijderen van damwanden voor enkel PiMu;
• inschatting overige uren enigineer/begeleiding;
• het afvoeren van 76 vaten met radioactief materiaal;
• indexatie van 2,5%.
In de raming is een post onvoorzien van 10% opgenomen omdat de bandbreedte van de kostenraming ongeveer 
20% bedraagt.

Langlopende leningen
NWO heeft aan NWO-I leningen verstrekt. Conform RJ 660 worden deze lening in de jaarrekening verwerkt als 
een rentedragende lening en een rentesubsidie. De rentesubsidie is opgenomen binnen de bestemde fondsen. 

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de 
vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesreke-
ning plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen 
transactiekosten.
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De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de 
verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlo-
pend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. 

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen 
bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. 
Voor aanvullende subsidies die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede deel op 
de balans als overlopende passiefpost aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt 
dan jaarlijks naar rato van de besteding. Bij afronding van de subsidie valt het gehele restant vrij en wordt het 
eventuele resultaat genomen. Door deze boekingswijze geschiedt de toekenning van vooruitontvangen bedragen 
aan opvolgende perioden stelselmatig en tijdevenredig.

Tevens verantwoorden wij (meerjarige) subsidies met een toegekend subsidiebedrag waarvoor een prestatiever-
klaring wordt verlangd en geoormerkte subsidies met verrekening van eventuele overschotten in het voorgeschre-
ven Model G.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle, of 
nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de positie 
aan een derde zijn overgedragen.

7 Grondslagen staat van baten en lasten

Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, Indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Baten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rijksbijdragen OCW/EZK via NWO
De rijksbijdragen OCW/EZK via NWO worden als baten in de staat van baten en lasten in het boekjaar verant-
woord waarop de toekenning betrekking heeft.

Subsidieprojecten
De baten in een jaar zijn bij de subsidieprojecten, gefinancierd door onder andere NWO en de Europese Unie, 
afhankelijk van de gemaakte lasten, aangezien de baten verantwoord worden naar rato van de lasten (c.q. naar 
rato van realisatie van het project). 

Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het boekjaar waarin de gesubsidieerde 
kosten zijn gemaakt, in het geval van een eigen bijdrage op een gesubsidieerd project wordt de eigen bijdrage 
over de looptijd verspreid (matching).

Onderhanden projecten
Voor de onderhanden projecten worden baten verantwoord op basis van de percentage of completion methode, 
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ofwel de PoC-methode. Bij deze methode worden de werkelijke lasten beoordeeld in relatie tot de nog te ver-
wachten baten en lasten per project. Het saldo onderhanden projecten is gewaardeerd tegen de direct toegere-
kende kosten van arbeid en materiaal met een opslag voor indirecte kosten van personele lasten. Gedeclareerde 
termijnen / ontvangen voorschotten worden in mindering gebracht op het saldo onderhanden projecten.

Winstneming van door derden gefinancierde projecten is bepaald volgens de PoC-methode.
Verwachte verliezen worden in de staat van baten en lasten verwerkt zodra deze bekend zijn. Een vooraf gedefini-
eerde eigen bijdrage op een project wordt niet beschouwd als verlies op een onderhanden project waardoor 
hiervoor geen aanvullende verliesvoorziening wordt getroffen.
Als het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden de 
opbrengsten alleen verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat 
waarschijnlijk kan worden verhaald (percentage of completion with zero profit-methode).

Baten in natura
Baten in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze betrouwbaar kan worden vastge-
steld en materieel is) en verantwoord in de staat van baten en lasten.

Lasten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van 
voorzieningen.

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zijn verschuldigd zijn.

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 uitkering 
plaatsvindt). Dit geldt bijvoorbeeld bij personeelssubsidies van NWO-I voor universitaire tenure-track positie.

Personeelslasten
Salarissen en sociale lasten (inclusief pensioenafdrachten) worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

NWO-I is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds ABP. ABP is een bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegde 
pensioenregeling (multi-employer defined benefit-regeling). Gezien het feit dat de pensioen regeling een multi- 
employer regeling betreft is de pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling (defined contribution- 
regeling) verantwoord. 

De pensioenregels schrijven voor dat de beleidsdekkingsgraad 128,2% moet zijn, afhankelijk van de rente en 
beleggingsmix kan deze grens verschuiven. De beleidsdekkingsgraad ultimo 2018 van het ABP bedroeg 103,8%. 
Een stijging van bijna 2,3%-punt ten opzichte van ultimo 2017, maar nog wel onder de beleidsdekkingsgraad.  
Een herstelplan moet ervoor zorgen dat ABP binnen maximaal 10 jaar vanaf 2017 de beleidsdekkingsgraad op 
minimaal 128,2% krijgt. Een herstelplan is uitsluitend een berekening om te kunnen beslissen of de pensioenen 
verlaagd moeten worden.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet 
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtin-
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gen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden 
geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoe-
ringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of 
impliciete) toezeggingen aan werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

De groep neemt een verplichting op als de groep zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een 
ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de groep de 
kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een voorziening reorganisatiekosten.

Financiële baten en lasten
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt. Hierbij wordt rekening gehou-
den met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun 
ontvangst waarschijnlijk.

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zijn verschuldigd zijn.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in 
de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen 
de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling 
heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het 
verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van NWO-I.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten 
kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn 
beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de 
transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappijen en de verkoopprijs van de verkochte groepsmaat-
schappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 
plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectieve-
lijk de verkoopprijs in aftrek gebracht. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kas-
stroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit 
hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van 
financieringsactiviteiten.
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8  Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€ k€ k€

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa  410  811 

Materiële vaste activa  123.894  126.556 

Financiële vaste activa  1.637  1.696 

Totaal vaste activa  125.941  129.063 

Vlottende activa

Vorderingen  36.748  43.401 

Liquide middelen  138.378  128.125 

Totaal vlottende activa  175.125  171.526 

Totaal activa  301.067  300.589 

Passiva

Eigen Vermogen  93.391  98.112 

Voorzieningen  9.434  9.132 

Langlopende schulden  84.594  77.845 

Kortlopende schulden  113.649  115.501 

Totaal Passiva  301.067  300.589 
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9 Staat van baten en lasten na resultaatbestemming

2018 Begroot 2018 2017

k€ k€ k€

Baten

Rijksbijdragen  114.153  103.710  105.306 

Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  740  2.202  707 

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)  94.975  82.803  91.796 

Overige baten  6.193  7.426  6.435 

Totaal baten  216.061  196.140  204.244 

Lasten

Personeelslasten  137.744  138.073  131.594 

Afschrijvingen  7.933  9.599  6.118 

Huisvestingslasten  7.784  8.858  7.004 

Overige lasten  67.257  49.391  54.483 

Totaal lasten  220.717  205.921  199.199 

Saldo baten en lasten  -4.656  -9.780  5.045 

Gerealiseerde herwaardering  -  -  - 

Financiële baten en lasten  -37  -234  -39 

Resultaat  -4.693  -10.014  5.006 

Belastingen  -  -  - 

Resultaat deelnemingen  -28  -   537 

Resultaat na belastingen  -4.721  -10.014  5.543 

Aandeel derden in resultaat  -  -  - 

Totaal resultaat  -4.721  -10.014  5.543 
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10 Kasstroomoverzicht
 

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€ k€ k€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten  -4.656  5.045 

Aanpassing voor: 

Afschrijvingen  15.107  6.114 

Mutaties voorzieningen  302  -5.592 

Rentelasten behorend bij rentesubsidies  10.309

Verandering in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-)  10.731  4.442 

Schulden  -10.041  3.436 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties  21.752  13.445 

Ontvangen interest  25  63 

Betaalde interest (-/-)  -62  -62 

 -37  1 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  21.715  13.446 

Kasstroom uit investeringsactivteiten

Investeringen in MVA (-/-)  -11.532  -9.848 

Desinvesteringen in MVA  39  6 

Investeringen in IVA (-/-)  -   -20 

Desinvesteringen in IVA  -   52 

Investeringen in deelnemingen en/ of samenwerkingsverbanden (-/-)  -   -83 

Mutaties leningen (-/-)  -   - 

Overige investeringen in FVA (-/-)  31  330 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -11.462  -9.563 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen  -  - 

Aflossing langlopende schulden (-/-)  -  -4.413 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  -  -4.413 

Overige balansmutaties  -  20  20 

Mutatie liquide middelen  10.253  -510 

Stand begin boekjaar  128.125  128.635 

Stand eind boekjaar  138.378  128.125 

Mutatie Liquide middelen  10.253  -510 
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11 Toelichting balans
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01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018 2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling  846  784  62  -  -  -  35  -  846  819  27 

Concessies, 
vergunningen en rechten 
intellectuele eigendom

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Goodwill  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Vooruitbetaald op imm. 
vaste activa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Overige immateriële 
vaste activa  1.463  714  749  -  -  -  366  -  1.463  1.080  383 

Immateriële vaste activa  2.309  1.498  811  -  -  -  401  -  2.309  1.899  410

De immateriële vaste activa betreffen de geactiveerde kosten van de aanschaf van software, website, promotie-
films en een nieuw financieel systeem. Over het financieel systeem wat in 2016 in gebruik is genomen is k€ 366 
afgeschreven. 

Materiële vaste activa
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01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018 2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Materiële vaste activa

Gebouwen  157.677  60.920  96.757  1.082  18  91  7.957  -91  158.686  68.786  89.900 

Terreinen  1.357  -   1.357  1.696  -   -   -   -   3.053  -   3.053 

Inventaris en apparatuur  89.064  65.017  24.048  4.536  511  1.379  6.311  -1.340  92.733  69.988  22.745 

Overige materiële vaste 
activa  9.270  6.579  2.691  15  -   -   437  -   9.285  7.016  2.269 

Vaste bedrijfsmiddelen in 
uitvoering en 
vooruitbetaald op MVA

 1.703  -   1.703  4.754  -529  -   -   -   5.928  -   5.928 

Niet aan bedrijfsvoering 
dienstbare MVA  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Materiële vaste activa  259.071  132.515  126.556  12.083  -  1.470  14.706  -1.431  269.684  145.790  123.894 



48 Jaarrekening

De materiële vaste activa zijn door investeringen (k€ 12.083) toegenomen, met name Inventaris en apparatuur  
(k€ 4.536), onder andere bij een elektra verdeelkast en vervanging van servers bij Nikhef. De investeringen op 
Activa welke in uitvoering zijn bedragen k€ 4.754, waarvan k€ 3.821 betrekking heeft op investeringen in Gebouwen 
bij Nikhef, NIOZ en SRON. 
De afschrijvingen bedragen k€ 14.706, waarbij de afschrijving Gebouwen k€ 7.957 en Inventaris en apparatuur  
k€ 6.311 bedraagt. 
De materiële vaste activa bedragen ultimo 2018 k€ 123.894 en zijn daarmee k€ 2.662 afgenomen.
 
Terreinen

Eigendom
NWO-I is eigenaar van de volgende percelen:
− Landsdiep 4 en Zuiderhaaks 5 en 7 in Den Hoorn (Texel, sectie P nummer 704) 

Op dit perceel is het hoofdgebouw van NIOZ gevestigd. 
− Korringaweg 7 in Yerseke (Reimerswaal, sectie Y nummer 869 (voorheen 407)) 

Op dit perceel is de nevenvestiging van NIOZ gevestigd. De grond is per 20-12-2018 in eigendom verworven. 
− Oude Torenstraat 39 in Yerseke, (Yerseke, sectie G nummer 6808) 

Op dit perceel is het gastenverblijf van NIOZ gevestigd.
− Veenschapsweg in Schoonebeek (Schoonebeek, sectie C, nummer 5183 (bestandsnaam: 208 Eigendomsakte 

Schoonebeek). 

Erfpacht
NWO-I is erfpachter van de volgende percelen:
− Science Park 104 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 5192 (ontstaan uit 5057)) 

Op dit perceel is AMOLF gevestigd. De erfpacht eindigt op 30 november 2060.
− Science Park 105 en 107 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummers 5054 en 5055) 

Op dit perceel zijn Nikhef en de UvA gevestigd. De erfpacht eindigt op 30 november 2060.
− Science Park 108 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 5187 (ontstaan uit 5106)) 

Op dit perceel staat het laboratoriumgebouw PiMu dat per 01-06-2019 door Nikhef gebruikt wordt.  
De erfpacht eindigt op 31 december 2023.

− Science Park 123 in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 4046) 
Op dit perceel is CWI gevestigd. De erfpacht eindigt op 31 december 2023.

− Science Park in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 5188 (ontstaan uit 5106)) 
Op dit perceel staat geen gebouw. De erfpacht eindigt op 31 december 2023.

− Science Park in Amsterdam (Watergraafsmeer, sectie B nummer 5189 (ontstaan uit 4876)) 
Op dit perceel staat geen gebouw. De erfpacht eindigt op 31 december 2023.

− Sorbonnelaan 2 in Utrecht (Utrecht, sectie N nummer 1017) 
Op dit perceel is SRON gevestigd. De erfpacht eindigt op 31 december 2082.

− Oude Hoogeveensedijk 4 in Dwingeloo (Dwingeloo, sectie E nummers 1560 en 1602) 
Op dit perceel is het hoofdgebouw van ASTRON gevestigd. De erfpacht eindigt op 31 januari 2042.

− Schattenberg 1 in Zwiggelte (Westerbork, sectie A nummers 2957 en 3131 en Rolde, sectie T nummer 1661) 
Op deze percelen staan in totaal 14 parabolische antennes van ASTRON, de Westerbork Synthese Radio 
Telescoop (WSRT).  
Op nummers 2957 en 3131 staan er 12, waarvan 2 verrijdbaar. Ook staat er een kantoorgebouwtje en wat 
overige opstallen (o.a. een loods).  
Op nummer 1661, ca. 1,5 kilometer oostwaarts, staan nog twee verrijdbare radiotelescopen. 
De erfpacht eindigt voor alle percelen op 31 januari 2026.

− De Zaale 20 in Eindhoven (Tongelre, sectie D nummer 1197 (gedeeltelijk)). 
Op dit perceel is DIFFER gevestigd. De erfpacht eindigt op 11 september 2063.

N.B. 1: De grond van NIOZ Haven wordt gepacht van Gemeente Texel. Daarbij valt NIOZ Haven onder NIOZ 
Holding en is hiermee geen rechtstreeks onderdeel van stichting NWO-I en hoeft niet vermeld te worden in de 
jaarrekening/bestuursverslag van NWO-I.
N.B. 2: Het perceel ‘Watergraafsmeer, sectie B nummer 4045’ op Science Park in Amsterdam is in erfpacht bij 
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Stichting SURF en betreft het WCW bouwdeel Z (o.a. Congreszalen, Ketelhuis en stukje kantoren CWI en Nikhef). 
Op dit perceel rust erfdienstbaarheid ten behoeve van gebruik door CWI, Nikhef en Stichting Beheer WCW.  
De erfpacht eindigt op 31 december 2023.

Rechten van opstal en gebruikersovereenkomsten.
ASTRON heeft 34 opstalrechten afgesloten, onder andere voor de LOFAR antennes, andere buitenstations, kabels 
en leidingen. Daarnaast heeft ASTRON 4 grondgebruikersovereenkomsten, voor aanleg, gebruik en onderhoud 
van infrageluidssensoren.

Gebouwen
De gebouwen in eigendom van NWO-I betreffen de volgende locaties:
• Science Park 104 te Amsterdam: AMOLF 
• Science Park 105 te Amsterdam: Nikhef (hoofdgebouw)
• Science Park 108 te Amsterdam: ARCNL en Nikhef (laboratoriumgebouw)
• Science Park 110 te Amsterdam: ARCNL (kantoorgebouw)
• Oude Hoogeveensedijk 4 te Dwingeloo ASTRON
• Schattenberg 1 te Zwiggelte ASTRON
• Science Park 123 te Amsterdam CWI
• De Zaale 20 te Eindhoven: DIFFER
• Landsdiep 4, Zuiderhaaks 5, 7, 18 en 20 te Den Hoorn NIOZ
• Korringaweg 7 en Oude Tprenstraat 39 te Yerseke NIOZ
• Sorbonnelaan 2 te Utrecht SRON

De UvA-vleugel aansluitend aan Nikhef is eigendom van NWO-I. NWO-I heeft de UvA gebruiksrecht verleend tot 
eind erfpacht/opstal van NWO-I met NWO. De UvA heeft het recht van onderverhuur.
De onderhandse verkoopwaarde van de gebouwen is in december 2015 getaxeerd.

De verzekerde waarde van alle roerende en onroerende zaken al dan niet in eigendom van c.q. in beheer of in 
gebruik bij NWO-I, alsmede op de roerende en onroerende zaken, waarvoor de zorg voor rekening van NWO-I 
komt bedraagt per 1 januari 2019 k€ 632.806.

Financiële vaste activa

 
Boekwaarde
01-01-2018

Investeringen  
en verstrekte 

leningen
2018

Desinvesterin-
gen en afgeloste 

leningen
2018

Overige mutaties 
+/-

2018

Resultaat deel-
nemingen +/-

2018
Boekwaarde
31-12-2018

k€ k€ k€ k€ k€ k€

Financiële vaste activa

Overige deelnemingen  1.563  -  -  -28  1.535 

Vorderingen op groepsmaatschap-
pijen (NWO)

 -   -  -  -  -  

Vorderingen op andere deelnemin-
gen

 -   -  -  -  -  

Vorderingen op OCW/ EZK  -   -  -  -  -  

Vorderingen op Gemeenten en Gr’s  -   -  -  -  -  

Overige vorderingen  133  25  50  -6  102 

Financiële vaste activa  1.696  25  50  -6  -28  1.637

Overige deelnemingen
Het betreft het 100% belang in:
- Astrotec Holding BV (ATH) gevestigd te Dwingeloo  k€ 759
- CWI Incubator gevestigd te Amsterdam k€ 258
- NIOZ Holding gevestigd te Texel, waarin ondergebracht de NIOZ Haven BV (100%) en  

de deelneming in de Control Union Water BV (39%) k€ 498
- Particle Physics Inside products BV (P2IP), gevestigd te Amsterdam k€ 20
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Overige vorderingen
NWO-I verstrekt in het kader van de valorisatie van onderzoeksresultaten geldleningen. Bij aanvang verslagjaar 
was aan drie partijen een lening verstrekt, namelijk Particle Physics Inside Products BV (P2IP), Innoseis en Delft 
Circuits. Het totaal uitstaand saldo bedraagt k€ 471. Het langlopende deel daarvan bedraagt k€ 25. Hierop is 
gezien er sprake is van startende bedrijven een risico bestaat dat de leningen niet kunnen worden afgelost, een 
voorziening wegens oninbaarheid getroffen van k€ 349. 

3.1 Verbonden partijen
NWO verzorgt voor het bureau NWO-I, de ICT, facilitaire dienstverlening en huisvesting. Hiervoor wordt k€ 900 
door NWO aan NWO-I in rekening gebracht. NWO-I ontvangt hiervoor k€ 900 als onderdeel van de basissubsidie. 

Naam

Juridische 
vorm
2018

Statutaire 
zetel

Code 
activitei-

ten

Eigen 
vermogen
31-12-2018

Resultaat 
jaar

2018
Art.2:403 

BW
Deel- 
name

Consoli-
datie

Eigen 
vermogen
31-12-2017

Resultaat 
jaar
2017

k€ k€ Ja/Nee % Ja/Nee k€ k€

Stichting Wetenschappelijk 
Centrum Watergraafsmeer (WCW)

Stichting Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Werkgeversvereniging Onder-
zoeksinstellingen (WVOI)

Vereniging Den Haag 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Coöperatieve Vereniging Milieu 
TU/e Campus

Coöpera-
tieve 
Vereniging

Eindhoven 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

AstroTec Holding BV BV Dwingeloo 4  759  1  Nee 100% Nee  758  384 

Nofiq Holding BV Dwingeloo 4  -   -   Nee 0% Nee

Dysi Analytics BV Assen 4  nnb  nnb  Nee 17% Nee

Dysi Software Inovations BV Visvliet 4  nnb  nnb  Nee 17% Nee

Dutch Sigma BV Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 20% Nee

Sigma Opto-Mechanics BV Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 20% Nee

ILA Microservers BV Dwingeloo 4  -1  nnb  Nee 100% Nee  -1  -6 

Lofar C.V. CV Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 25% Nee

Stichting LOFAR Stichting Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Stichting JIV-ERIC Stichting Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Stichting CAMRAS Stichting Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Stichting ILT Stichting Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee  976  563 

Stichting C.A. Muller Radio Station Stichting Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee nvt Nee

Stichting International LOFAR 
Telescope

Stichting Dwingeloo 4  nnb  nnb  Nee nvt Nee

NIOZ Holding BV Den Hoorn 4  498  -29  Ja 100% Nee  527  75 

NIOZ Haven BV Den Hoorn 4  167  26  Nee 100% Nee  141  77 

Control Union Water BV Den Hoorn 4  330  -53  Nee 39% Nee  383  -  

Particle Physics Inside Products 
(P2IP)

BV Amsterdam 4  20  nnb  Nee 100% Nee  20  -  

Amsterdam Scientific Instruments 
Holding (ASIH)

BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Amsterdam Scientific Instruments BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Omics2Image BV Maastricht 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Sensiflex BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 0% Nee

Wiskunde en Informatica 
Conferenties

Stichting Amsterdam 4  22  nnb  Nee 100% Nee  22  5.723 

CWI Incubator BV Amsterdam 4  258  nnb  Nee 100% Nee  258  -3.156 

Internationales Begegnung- und 
Forschungzentrum fur Informatik 
Schloss Dagstuhl Gmbh

GmbH Wadern, D 4  nnb  nnb  Nee 8% Nee

MonetDB BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 14% Nee

MonetDB Solutions BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 5% Nee

Spinque BV Utrecht 4  nnb  nnb  Nee 22% Nee

Photosynthetic BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 30% Nee

Stokhos BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 29% Nee

Seita Energy Flexibility BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 10% Nee

Dataspex BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 8% Nee

SWAT.holding BV Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee 25% Nee

Stichting Netherlands eScience 
Center 

Stichting Amsterdam 4  nnb  nnb  Nee nvt Nee
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Naam

Juridische 
vorm
2018

Statutaire 
zetel

Code 
activitei-

ten

Eigen 
vermogen
31-12-2018

Resultaat 
jaar

2018
Art.2:403 

BW
Deel- 
name

Consoli-
datie

Eigen 
vermogen
31-12-2017

Resultaat 
jaar
2017

k€ k€ Ja/Nee % Ja/Nee k€ k€

Coöperatie SURF U.A. Cooperatie Utrecht 4  nnb  nnb  Nee nvt Nee

Gemeenschappelijke regeling 
Darwin Centrum voor Biogeologie 

GR 4  nvt  nvt  Nee nvt Nee

Convenant Netherlands Space 
Office 

4
 nvt 

 nvt  Nee nvt Nee

Data Archiving and Networked 
Services 

4  nvt  nvt  Nee nvt Nee

ESRF 4  nvt  nvt  Nee nvt Nee

European and Developing 
Countries Clinical Trials 
Partnership 

4
 nvt 

 nvt  Nee nvt Nee

European Polar Board 4  nvt  nvt  Nee nvt Nee

SKA Organisation 4  nvt  nvt  Nee nvt Nee

ZonMw 4  nvt  nvt  Nee nvt Nee

 2.053 -55  3.084  3.660 

Legenda Code tabel:

1. Contractonderwijs

2. Contractonderzoek

3. Onroerende zaken

4. Overige

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op korte termijn 31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Vorderingen

Debiteuren algemeen  9.056 7.347

Vorderingen op Gemeenten en Gr’s  -  - 

Vorderingen op groepsmaatschappijen (NWO)  9.380  20.666 

Vorderingen op andere deelnemingen  58  20 

Vorderingen op personeel  99  141 

Overige overheden  -  - 

Waardering Onderhanden Projecten  917  1.052 

Overige vorderingen  13.814  11.229 

Belastingen en premies sociale verzekering  423  636 

Vooruitbetaalde kosten  4.389  3.813 

Verstrekte voorschotten  -  - 

Te ontvangen interest  -  - 

Overige overlopende activa  125  12 

Af: Voorziening oninbaarheid -/-  -1.513  -1.513 

Vorderingen  36.748  43.401

De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2018 k€ 9.056 (2017: k€ 7.347). 
De toename (k€ 1.709) wordt veroorzaakt door een toename van handelsdebiteuren (k€ 2.084), wat zich met name 
bij SRON (k€ 1.421, als gevolg van het later factureren in het jaar) en NWO-I Algemeen (k€ 1.446) manifesteert. 

Onder de post Vorderingen op groepsmaatschappijen (NWO) werd tot en met 2017 door de voormalige NWO- 
Instituten ook de rekening-courantpositie met NWO verantwoord. 
Sinds de transitie per 1 januari 2018 en de Verrekeningsovereenkomst tussen NWO en NWO-I is van eventuele 
rekening-courant positie met NWO geen sprake meer. Daarnaast wordt de post Vorderingen op groepsmaat-
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schappijen (NWO) stand ultimo 2018 (k€ 9.380) onder andere het nog te vorderen saldo subsidieprojecten 
verantwoord (2018: k€ 6.565, 2017: k€ 3.239). 

Waardering Onderhanden Projecten
31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Waardering Onderhanden Projecten

Gerealiseerde declarabele kosten NWO  598  - 

Te verwachten verliezen -/-  -  - 

Gedeclareerde termijnen -/-  -515  - 

Waardering Onderh. projecten NWO  84  - 

Gerealiseerde declarabele kosten derden  3.910  2.784 

Te verwachten verliezen -/-  -  - 

Gedeclareerde termijnen -/-  -3.077  -1.732 

Waardering Onderh. Projecten derden  833  1.052 

Waardering Onderhanden projecten  917  1.052

Het saldo van de waardering onderhanden projecten met een debetstand betreft die onderzoeksprojecten 
waarvan de onderzoekskosten ultimo jaar hoger zijn dan de gedeclareerde termijnen daarvan. Per saldo resteert 
er dan nog een saldo te vorderen op de betreffende financiers.
Alleen bij SRON is sprake van een positie Onderhanden Projecten. Het cumulatief totaal van tot dan toe verant-
woorde projectopbrengsten is gelijk aan het totaal van gedeclareerde termijnen; k€ 598 voor NWO-projecten en 
k€ 3.910 voor derden projecten. 

Overige vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Overige vorderingen derden  1.234  700 

Overige vorderingen verbonden partijen  208  84 

Voorschotten op subsidieprojecten voor derden  12.372  10.445 

Overige vorderingen  13.814  11.229

Het saldo van de Overige vorderingen is ten opzichte van 2017 k€ 2.585 toegenomen, waarvan k€ 1.927 betrek-
king heeft op voorschotten op subsidieprojecten voor derden. Het saldo betreft die subsidieprojecten waarvan de 
onderzoekskosten ultimo jaar hoger zijn dan de gedeclareerde termijnen daarvan. Per saldo resteert er dan nog 
een saldo te vorderen op de betreffende financiers. De toename van deze post is met name waarneembaar bij 
CWI, Nikhef, SRON en de BUW, terwijl er bij ARCNL juist sprake is van een afname ten opzichte van vorig jaar.

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing  -  - 

Omzetbelasting  406  513 

Premies sociale verzekeringen  -  - 

Overige belastingen  17  123 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  423  636
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31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Voorziening wegens oninbaarheid

Stand per 1-1  -1.513  -1.508 

Onttrekking -/-  -29  - 

Dotatie  29  -5 

Af: voorziening wegens oninbaarheid  -1.513  -1.513

Liquide middelen

De liquide middelen zijn in 2018 met k€ 10.253 toegenomen ten opzichte van eind 2017, met name is er sprake van 
een toename bij ASTRON (k€ 2.146), CWI (k€ 4.061), NIOZ (k€ 2.771) en NWO-I Algemeen (k€ 1.260). 
Bij zowel CWI als NIOZ werden tot en met 31 december 2017, omdat zij eigen werkgever waren, de salarisbetalin-
gen nog zelf gedaan. Naar aanleiding van de transitie per 1 januari 2018, vinden de salarisbetalingen bij NWO-I 
plaats, waardoor in die zin niet meer het saldo liquide middelen bij voornoemde instituten muteert, maar de 
interne rekeningcourantverhouding binnen NWO-I.

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Kasmiddelen  17  32 

Tegoeden op bankrekeningen  1.354  1.443 

Rekening courant tegoed Schatkistbankieren  137.007  126.650 

Liquide middelen  138.378  128.125

2018 2017

k€ k€

Liquide middelen naar geldstromen

- Kasstroom uit operationele activiteiten  21.715  13.446 

- Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -11.462  -9.563 

- Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -   -4.413 

- Overige balansmutaties  -   20 

Mutatie Liquide middelen  10.253  -510

• Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden en staan, met uitzondering van k€ 369, ter vrije 
beschikking aan de instelling; 

• k€369 aan liquide middelen is door afgegeven bankgaranties aan de verhuurder van het pand aan de  
Van Vollenhovenlaan Utrecht en aan de verhuurder van het pand aan de Science park Amsterdam niet vrij 
opneembaar;

• De intradaglimiet bij de ABN-AMRO Bank bedraagt k€ 10.200. 
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PASSIVA

Eigen vermogen
Stand per

01-01-2018
Resultaat +/-

2018

Overige 
mutaties +/- 

2018
Stand per
31-12-2018

k€ k€ k€ k€

Algemene Reserve  1.612  -7  -  1.605 

Bestemmingsreserve (publiek)  79.344  8.162  -  87.506 

Bestemmingsreserve (privaat)  -  -  -  - 

Bestemmingsfonds (publiek)  17.102  -12.837  -  4.265 

Bestemmingsfonds (privaat)  54  -39  -  15 

Herwaarderingsreserve  -  -  -  - 

Andere wettelijke reserves  -  -  -  - 

Statutaire reserves  -  -  -  - 

Aandeel van derden  -  -  -  - 

Eigen Vermogen  98.112  -4.721  -  93.391

De mutaties in het Eigen Vermogen betreffen de mutaties op grond van de bestemming van het netto resultaat 
2018. In 2018 heeft NWO-I een negatief resultaat van k€ 4.721. Het Eigen Vermogen muteert hiermee van  
k€ 98.112 ultimo 2017 tot k€ 93.391 ultimo 2018.

De algemene reserves nemen af met k€ 7 tot k€ 1.605. De mutatie vindt plaats bij NWO-I Algemeen, de instituten 
hebben geen algemene reserve. 

De bestemmingsreserve (publiek) neemt in 2018 k€ 8.162 toe. 
De bestemde reserve is onder andere bestemd voor:
- specifieke financiële risico’s (nader te specificeren en door stichtingsbestuur goed te keuren)
- afschrijvingslasten van gebouwen, gebouw-gebonden installaties (zolang er geen onderhoudsplan voor de 

gebouwen is opgesteld) en infrastructurele investeringen
- de mismatch in de tijd tussen exploitatiesubsidies voor nieuwbouw en renovatie en de bijbehorende lasten (in 

het bijzonder nieuwbouw SRON en renovatie Nikhef)
- weerstandsvermogen zonder specifieke bestemming

De belangrijkste stijging vindt plaats binnen NWO-I algemeen als gevolg van een eenmalige subsidie van NWO 
voor SKA en voor de exploitatie van de onderzoeksvloot van NIOZ (totaal k€ 4.908). Deze subsidies komen de 
komende jaren ten goede aan de desbetreffende instituten (ASTRON, respectievelijk NIOZ). Daarnaast nemen  
de bestemde reserves van NIOZ toe als gevolg van een eenmalige bijdrage voor de grondaankoop in Yerseke  
(k€ 1.985).

De bestemde fondsen publiek nemen af met k€ 12.837 tot k€ 4.265, de afname houdt voornamelijk verband met 
de verrekeningsovereenkomst met NWO waardoor de rentesubsidie is komen te vervallen (onder andere de 
nieuwbouw ASTRON (k€ 2.909), de nieuwbouw DIFFER (k€ 7.113) Het resterende saldo bestemde fondsen bestaat 
voornamelijk uit de sectorplanmiddelen binnen de BUW (k€ 3.903).

De bestemde fondsen privaat betreft ultimo 2018 een bedrag van k€ 15. Dit betreft het restant saldo van een 
schenking van k€ 250, die in overleg met de schenker, is ingezet voor een onderzoeksproject van een jonge 
onderzoeker op het gebied van de fundamentele kosmologie.
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Stand per
01-01-2018

Nieuw 
toegekend

2018
Resultaat +/-

2018

Overige mutaties 
+/-

2018
Stand per
31-12-2018

k€ k€ k€ k€

Bestemmingsfonds (publiek)

Sectorplan  6.271  -2.368  3.903 

Einsteintelescoop  390  -45  345 

Investering cleanroom  17  17 

Nieuwbouw ASTRON  2.909  -2.909  - 

Rente lening Nieuwbouw DIFFER  7.113  -7.113  - 

Missieversterking & Impuls Samenleving  402  -402  - 

Bestemmingsfonds (publiek)  17.102  -  -12.837  -  4.265 

Bestemmingsfonds (privaat)

Private middelen (ANBI)  54  -  -39  -  15 

Bestemmingsfonds (privaat)  54  -  -39  -  15

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

Voorzieningen

Stand per
01-01-2018

Dotaties
2018

Onttrek-
kingen

2018
Vrijval
2018

Rentemutatie 
(bij contante 

waarde)
2018

Stand
31-12-2018

Kortlopend 
deel  

< 1 jaar

Langlopend
deel  

> 1 jaar

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen  6.097  3.827  -2.161  -1.363  -  6.400  2.029  4.371 

Voorziening verlieslatende contracten  -  -  -  -  -  -  -  - 

Overige voorzieningen  3.035  -  -1  -  -  3.034  -  3.034 

Voorzieningen  9.132  3.827  -2.162  -1.363  -  9.434  2.029  7.405

Uitsplitsing Voorzieningen
Stand per

01-01-2018
Dotaties

2018

Onttrek-
kingen

2018
Vrijval
2018

Rentemutatie 
(bij contante 

waarde)
2018

Stand
31-12-2018

Kortlopend 
deel  

< 1 jaar

Langlopend
deel  

> 1 jaar

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Personeelsgebonden voorzieningen

Voorziening sociaal beleid, reorganisa-
ties en overige rechtspositie

 3.274
 

 -  -791
 

 -1.070
 

 - 
 1.413  389  1.024 

Verlofsparen en sabbatical leave  -  -  -  -  -  -  -   - 

Eigen risico WGA  -  -  -  -  -  -  -   - 

Jubileumvoorziening  892  92  -14  -2  -  967  51  916 

Werkloosheidsbijdragen  693  1.434  -1.271  -60  -  796  366  430 

Langdurig zieken  -  -  -  -  -  -  -   - 

Overige personele voorzieningen  1.238  2.302  -85  -231  -  3.224  1.223  2.001 

Totaal Personenele voorzieningen  6.097  3.827  -2.161  -1.363  -  6.400  2.029  4.371

De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter. 
De voorzieningen nemen toe met k€ 302 tot k€ 9.434. 
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Personeelsgebonden voorzieningen
Personeelsgebonden voorzieningen
De Voorziening sociaal beleid, reorganisaties en overige rechtspositie bedraagt k€ 1.413 en betreft voornamelijk 
de reorganisatieregeling bij NIOZ welke is gevormd om toekomstige salarislasten van boventallige medewerkers 
te dekken. Hiervoor stond ultimo 2017 een bedrag gereserveerd van k€ 3.274. In 2018 is er k€ 791 onttrokken aan 
deze voorziening voor uitbetaalde salariskosten. Per 31 december 2018 is een nieuwe berekening gemaakt van de 
te verwachten kosten op basis van de actuele situatie. Op basis van deze berekening bedraagt deze voorziening 
per 31-12-2018: k€ 1.413 en is er een vrijval van k€ 1.070. 

De Jubileumvoorziening (k€ 967) betreft de toekomstige verplichtingen aan personeelsleden met betrekking tot 
gratificaties op basis van de vigerende cao. De voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Werkloosheidsbijdragen
Op basis van de prognose is de voorziening met k€ 103 toegenomen. De dotatie over 2018 bedraagt k€ 1.434, 
waarvan k€ 510 binnen de BUW. De onttrekking bedraagt k€ 1.271 (waarvan eveneens bij de BUW een bedrag van 
k€ 530 is gemoeid). Het saldo werkloosheidsuitkeringen bedraagt k€ 796. 

De Overige personele voorzieningen (k€ 3.224) bestaat voor: 
1. k€ 2.205 uit de voorziening Transitievergoeding wet Werk en Zekerheid en 
2. Overige voorziening van k€ 1.016, waaronder de Regeling Generatieplan is opgenomen.
Onderstaand worden beide voorzieningen nader toegelicht.

Transitievergoeding wet Werk en Zekerheid
Werknemers van NWO-I die na een dienstverband van 2 jaar of langer niet vrijwillige vertrekken, hebben conform 
de Wet werk en zekerheid, sinds 1 juni 2016 recht op een transitievergoeding. Deze voorziening is in 2018 per 
saldo met k€ 1.515 toegenomen, omdat ook de werknemers van ASTRON, NSCR en SRON met ingang van 2018  
in deze voorzieningen zijn meegenomen, en bedraagt ultimo 2018 k€ 2.205. 

Regeling Generatieplan
Werknemers van NWO-I met een dienstverband die vijf jaar of eerder verwijderd zijn van zijn/haar AOW-leeftijd 
kan deelnemen aan de Regeling Generatieplan. Op grond van deze regeling wordt deze werknemer buitenge-
woon verlof met gedeeltelijk behoud van bezoldiging verleend. De regeling is voor het eerst in werking getreden 
met de CAO-Onderzoeksinstelling 2018-2019. Het saldo ultimo 2018 bedraagt k€ 521.

De overige voorzieningen binnen de personele voorzieningen betreft enerzijds een bijdrage in de salariskosten 
voor personeel welke is overgegaan in een ander dienstverband (looptijd 5 jaar ingaande 1 januari 2017, stand 
ultimo 2018 k€ 197). Anderzijds betreft het een voorziening voor het Euclid project waarin SRON in 2012 een 
toezegging heeft gedaan voor een bijdrage van k€ 700. (looptijd tot en met 2023, stand ultimo 2018 k€ 298).

Overige voorzieningen
Onder de post Overige voorzieningen binnen de Voorzieningen is opgenomen de Voorziening sanering radioac-
tieve materialen PiMu. In de kelder van het PiMu-gebouw, dat zich bevindt op een kavel op het Amsterdam 
Science Park dat NWO-I tot eind 2023 in erfpacht heeft, bevindt zich radioactiviteit die is ontstaan in de jaren 80 
van de vorige eeuw. NWO-I heeft de verplichting vóór de beëindiging van de erfpacht zorg te dragen voor een 
juiste verwijdering van de radioactiviteit. De kosten van de verwijdering worden voor de helft gedragen door 
NWO-I en voor de andere helft door grondeigenaar NWO. In 2016 is de benodigde omvang van de totale voorzie-
ning bepaald en de voorziening is direct geheel genomen in boekjaar 2016. Conform RJ-252 is de NWO-bijdrage 
in mindering gebracht op de lasten. Onder de Vorderingen op korte termijn is de NWO-bijdrage k€ 1.536 (k€ 1.269 
excl. btw) als vordering op NWO opgenomen.
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Langlopende leningen
Stand per

01-01-2018
Aangegane 

leningen Aflossingen
Stand per
31-12-2018

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

k€ k€ k€ k€ k€ k€

Schulden aan groepsmaatschappijen (NWO)  49.597  -  -49.597  -  -  - 

Schulden aan andere deelnemingen  -  -  -  -  -  - 

Schulden aan Kredietinstellingen  -  -  -  -  -  - 

Schulden aan Ministerie van Financiën  -  -  -  -  -  - 

Schulden aan gemeenten en Grn  -  -  -  -  -  - 

Vooruitontvangen inv.subs (langlopend)  28.248  63.012  -6.666  84.594  -  - 

Langlopende schulden  77.845  63.012  -56.263  84.594  -  - 

Het saldo langlopende leningen betrof het van NWO langlopende deel van de Vooruitontvangen investeringssub-
sidie. Het betreft meerdere leningen van NWO met een gemiddelde rentepercentage van 1,67%. De mutaties in 
bovenstaande tabel is het gevolg van de afwikkeling van de verrekeningsovereenkomst (rekening-courantverhou-
dingen en aanspraken) tussen NWO en NWO-I die hiermee zijn verrekend. De langlopende leningen hadden 
betrekking op de voorfinanciering van nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

9. Kortlopende schulden
 31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Schulden aan groepsmaatschappijen (NWO) 39.117  42.538 

Schulden aan andere deelnemingen  169  -  

Schulden aan kredietinstellingen  -   -  

Schulden aan Ministerie van Financiën  -   -  

Schulden aan gemeenten en Grn  -   -  

Vooruitgefactureerde termijnen Projecten  374  114 

Crediteuren  4.414  3.429 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  7.293  5.623 

Pensioenen  1.550  1.051 

Schulden terzake van werk voor derden  -  - 

Overige  8.564  11.367 

Vooruitontv. Inv.subsidies (kortlopend)  6.815  3.832 

Vooruitontvangen bedragen  1.222  2.136 

Vakantiegeld en -dagen  12.520  12.392 

Te betalen interest  -   -  

Overige overlopende passiva  31.613  33.020 

Kortlopende schulden  113.649  115.501 

Het totaal van de kortlopende schulden bedraagt k€ 113.649 en is afgenomen met k€ 1.852. 

De afname van de Schulden aan Groepsmaatschappijen (k€ 3.421), is als volgt te verklaren:
Overige kortlopende schulden met NWO: -/- k€ 5.149
Vooruitontvangen bedragen (NWO): -/- k€ 2.656
Vooruitontvangen Subsidieprojecten NWO (eind 2018: k€ 37.370): +/+ k€ 4.384

De Belastingen en Premies sociale verzekeringen stijgen met k€ 1.670 door de Loonheffing ultimo jaar nog te 
betalen.

De afname van de post Overig (k€2.804) betreft met name de kortlopende schulden op derden.
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Daarnaast is er sprake is van een toename van de Vooruitontvangen investeringssubsidies k€ 2.983 (2017:  
k€ 3.832; 2018 k€ 6.815). Het saldo Vooruitontvangen investeringssubsidies zijnde het kortlopende deel als onder-
deel van de langlopende schulden heeft betrekking op de Nieuwbouw bij AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER en NIOZ.

De Overige overlopende passiva betreft de posten Overige overlopende passiva en de Vooruitontvangen 
Subsidieprojecten Derden, volgens onderstaande specificatie:

2018 2017

k€ k€

Overige overlopende passiva

Overige overlopende passiva 930 1.152

Vooruitontvangen Subsidieprojecten Derden 30.683 31.868

Overige overlopende passiva 31.613 33.020

De vooruitontvangen Subsidieprojecten Derden zijn k€ 1.185 afgenomen, wat zich met name manifesteert bij de 
BUW.

Vooruitgefactureerde termijnen projecten
31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Vooruitgefactureerde termijnen projecten

Gerealiseerde declarabele kosten NWO  -  -496 

Te verwachten verliezen -/-  -  - 

Gedeclareerde termijnen -/-  -  514 

Waardering vooruitgefactureerd NWO  -  18 

Gerealiseerde declarabele kosten derden  -171  -269 

Te verwachten verliezen -/-  -  - 

Gedeclareerde termijnen -/-  545  365 

Waardering vooruitgefactureerd derden  374  96 

Vooruitgefactureerde termijnen projecten  374  114

De post Vooruitgefactureerde termijnen Projecten betreft die onderzoeksprojecten waarvan de gedeclareerde 
termijnen ultimo verslagjaar jaar hoger zijn dan de gerealiseerde onderzoekskosten. 
Het saldo ultimo 2018 bedraagt k€ 374. Ten opzichte van 2017 (k€ 114) is het saldo k€ 260 toegenomen. 

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Crediteuren  4.414  3.429

Het saldo crediteuren is ten opzichte van 2017 k€ 985 hoger, wat zich met name manifesteert bij AMOLF, ASTRON 
en Nikhef.

31-12-2018 31-12-2017

k€ k€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing  6.776  5.077 

Omzetbelasting  517  514 

Premies sociale verzekeringen  -  32 

Overige belastingen  -  - 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  7.293  5.623
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Als gevolg van de fusie per 1 januari 2018 zijn de medewerkers van de voormalige NWO-Instituten in dienst 
getreden bij NWO-I. Derhalve is de post Loonheffing ultimo 2018 hoger dan ultimo 2017.

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen  
(bedragen x € 1.000,-) 31-12-2017 Mutaties 31-12-2018 < 1 jaar

2 t/m  
5 jaar

Vanaf  
5 jaar Totaal Check

1.  Voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte 
verplichtingen

a)  Door derden ingediende claims - - - - - - - -

b)  Afgegeven garanties en borgtochten e.d 1.036 16.753 17.789 1.544 4.619 11.626 17.789 -

c)  Verplichtingen uit hoofde van bestellingen van materiele 
vaste activa

356 454 810 810 - - 810 -

d)  Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen 5.913 -8 5.906 3.829 2.077 - 5.906 -

Toekomstige verplichtingen - - - - - - - -

Fiscale eenheid btw NWO en NWO-I - - - - - - - -

TOTAAL voorwaardelijkelijke verplichtingen en niet 
verwerkte verplichtingen

7.305 17.199 24.504 6.182 6.696 11.626 24.504 -

2. Meerjarige financiële verplichtingen

a)  Gebruiksrechten en andere rechten (erfpacht, opstal, 
huur, pacht en leasing)

6.138 -2.116 4.022 1.043 1.298 1.681 4.022 -

b)  Verplichtingen uit hoofde van samenwerkingsverbanden 
en mogelijke risico´s op financiële tegenvallers 
voortvloeiend uit deze verplichtingen. 

360 - 360 169 191 - 360 -

TOTAAL Meerjarige financiële verplichtingen 6.498 -2.116 4.382 1.212 1.489 1.681 4.382 -

TOTAAL Niet in de balans opgenomen verplichtingen 13.803 15.083 28.886 7.394 8.185 13.307 28.886 -

Niet in de balans opgenomen rechten 
(bedragen x € 1.000,-) 31-12-2017 Mutaties 31-12-2018 < 1 jaar

2 t/m  
5 jaar

Vanaf  
5 jaar Totaal Check

1. Voorwaardelijke rechten en niet verwerkte rechten

a) Bij derden ingediende claims - - - - - - - -

b) Overige - - - - - - - -

TOTAAL Niet in de balans opgenomen rechten - - - - - - - -

Voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen

Door derden ingediende claims
Er zijn geen door derden ingediende claims.

Afgegeven garanties en borgtochten e.d.
Ten opzichte van 2017 is de verplichting k€ 16.753 toegenomen, waarvan een afloop van k€ 30 en nieuwe 
verplichtingen van k€ 16.783. Ten behoeve van ARCNL is een huurovereenkomst afgesloten met als ingangsdatum 
de dag van oplevering en een looptijd tot en met 31 december 2033. De mutatie 2018 is k€ 16.268. De jaarlijkse 
huurverplichting bedraagt k€ 1.134. Ultimo verslagjaar bedraagt de totale verplichting k€ 17.010.

Daarnaast is een bankgarantie afgegeven voor ARCNL k€ 286.In het kader van het samenwerkingsverband van 
ARCNL met de UvA en VU is ultimo jaar de financiële positie van de inkind bijdrage bepaald. Ultimo 2018 is deze 
toegenomen met k€ 229. 

Verplichtingen uit hoofde van bestellingen van materiële vaste activa
Ten opzichte van 2017 is de verplichting k€ 454 toegenomen, waarvan een afloop van k€ 265 en nieuwe verplich-
tingen van k€ 719, waarvan k€ 609 betrekking heeft op aanschaf van lasers.
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Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen
Ten opzichte van 2017 is de verplichting k€ 8 afgenomen, waarvan een afloop van k€ 3.519 en nieuwe verplichtin-
gen van k€ 3.511, waarvan k€ 1.016 betrekking heeft op Jaarrekeningcontrole EY, k€ 1.200 betrekking heeft op 
researchcontracten en k€ 1.100 op Nieuwbouw SRON.

Toekomstige verplichtingen
Voor 2018 en verder heeft NWO-I zich voor de BUW al verplicht door middel van toekenningen voor projecten. 
Daarnaast kent NWO-I diverse verplichtingen tot financiële inbreng in samenwerkingsverbanden. Het personeel 
van NWO-I is het grootste actief van NWO-I. NWO-I heeft dan ook verplichtingen voor haar personeel, zowel voor 
het vaste personeel, als voor het tijdelijke personeel. Al deze verplichtingen vloeien voort uit de normale bedrijfs-
activiteiten van NWO-I en worden gedekt uit de subsidiebijdragen van NWO en de met derden afgesloten 
contracten. 

Fiscale eenheid btw NWO en NWO-I
Op 28 september 2017 is het verzoek bij de Belastingdienst ingediend voor een fiscale eenheid
voor de btw tussen NWO en NWO-I per 1 januari 2017. Ondanks dat een formele bevestiging nog niet is ontvangen, 
is in de jaarrekening 2018 gehandeld alsof de fiscale eenheid voor de btw tot stand is gekomen.
Een gevolg van een fiscale eenheid is dat Stichting NWO-I hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de
belastingschulden van deze fiscale eenheid als geheel.

Meerjarige financiële verplichtingen
Gebruiksrechten en andere rechten
Ten opzichte van 2017 zijn de gebruiksrechten en andere rechten k€ 2.116 afgenomen, waarvan een afloop van  
k€ 2.200 hetgeen betrekking heeft op de beëindiging van de Erfpachtverplichting NIOZ, locatie Yerseke (k€ 1.657). 
Het terrein is met ingang van 2018 in eigendom gekomen. Er zijn nieuwe gebruiksrechten en andere rechten van 
k€ 84.

Verplichtingen uit hoofde van samenwerkingsverbanden en mogelijke risico’s op financiële tegenvallers voortvloeiend uit 
deze verplichtingen
Deze verplichtingen zijn ongewijzigd gebleven.

Niet in de balans opgenomen rechten
Voorwaardelijke rechten en niet verwerkte rechten
a. Bij derden ingediende claims
b. Overige 
Deze zijn er niet.

12 Toelichting staat van baten en lasten

BATEN
2018 2017

k€ k€

Baten

Rijksbijdragen  114.153  105.306 

Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  740  707 

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)  94.975  91.796 

Overige baten  6.193  6.435 

Totaal baten  216.061  204.244
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Rijksbijdragen 
2018 2017

k€ k€

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/EZK via NWO  113.514  100.467 

Overige subsidies OCW/EZK via NWO  639  4.839 

Rijksbijdragen  114.153  105.306

De totale Rijksbijdragen bedragen k€ 114.153 en zijn k€ 8.847 hoger dan 2017. De toename betreft onder andere 
de loon en prijscompensatie 2018 (k€ 3.537) en bijdrage voor SKA (k€ 2.600).

Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
2018 2017

k€ k€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Provinciale bijdragen en subsidies  518  495 

Overige Gemeentelijke- en GR bijdragen en -subsidies  222  212 

Overige overheden  -  - 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden  740  707

De overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden betreft de bijdrage van de Provincie Noord- 
Brabant en van de Gemeente en de Regio Eindhoven voor DIFFER.

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)
2018 2017

k€ k€

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)

Contractonderzoek  92.401  90.826 

Licentie-opbrengsten  -  - 

Overige baten in opdracht van derden  2.574  970 

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)  94.975  91.796

De totale baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten) bedraagt k€ 94.975 en zijn k€ 3.179 meer dan 
ultimo 2017.

2018 2017

k€ k€

Contractonderzoek

Internationale organisaties  15.432  14.259 

Nationale overheden  7.959  6.388 

NWO  49.028  48.936 

KNAW  4  - 

Overige Non-profit organisaties  5.851  5.293 

Bedrijven  14.128  15.951 

Contractonderzoek  92.401  90.826



62 Jaarrekening

De baten Contractonderzoek (k€ 92.401) zijn k€ 1.575 toegenomen, wat vooral tot uiting komt bij: 
- de baten Internationale organisaties (k€ 15.432) zijn k€ 1.173 toegenomen, met name bij ASTRON, CWI en 

NWO-I Algemeen.
- de baten Nationale overheden (k€ 7.959) zijn k€ 1.571 toegenomen, met name bij de BUW.
- de baten van NWO bedragen ultimo 2018 k€ 49.028, hiervan heeft k€ 22.938 betrekking op de NWO-afloop 

Granting (2017: k€ 24.373). De afloop Granting is een voortvloeisel uit de grantingsverplichtingen die voormalig 
FOM is aangegaan en waarvoor NWO zich garant heeft gesteld.

- de baten van Bedrijven (k€ 14.128) zijn afgenomen met k€ 1.823. Bij de BUW bedraagt de afname k€ 2.387,  
als gevolg van het aflopen van projecten. Bij SRON is juist sprake van een toename van de baten Bedrijven  
(k€ 1.558), welke betrekking heeft op de groei van een tweetal projecten.

Overige baten 
Het karakter van deze baten is incidenteel.

2018 2017

k€ k€

Overige overige baten

Opbrengst verhuur  4.182  3.765 

Detachering personeel  105  117 

Overige  1.906  2.553 

Overige baten  6.193  6.435

Opbrengst verhuur
Het betreft de baten in het kader van de internet exchange housing bij Nikhef en de verhuur van niet voor onder-
zoek gebruikte gebouwen. De verhuurbaten zijn ten opzichte van 2017 gestegen met k€ 417. 

Overige
Het bedrag van k€ 1.906 in 2018 betreft onder andere teruggave btw en Bijdrage ILO net en Doorbelasting van 
personeel.

LASTEN
2018 2017

k€ k€

Lasten

Personeelslasten 137.744 131.594

Afschrijvingen 7.933 6.118

Huisvestingslasten 7.784 7.004

Overige lasten 67.257 54.483

Totaal lasten 220.717 199.199

Personeelslasten
2018 2017

k€ k€

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten  117.861  116.577 

Overige personele lasten  20.118  15.195 

Ontvangen vergoedingen -/-  -235  -178 

Personeelslasten  137.744  131.594
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Uitsplitsing
Lonen en salarissen

Lonen en salarissen  92.612  92.253 

Sociale lasten  11.878  11.668 

Pensioenpremies  13.372  12.657 

Lonen en salarissen  117.861  116.577 

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen  2.520  -105 

Lasten personeel niet in loondienst  4.455  4.388 

Overig  13.143  10.913 

Overige personele lasten  20.118  15.195 

Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen -/-  -235  -178

De personeelslasten bedragen k€ 137.744 en zijn ten opzichte van 2017 k€ 6.150 toegenomen. 
De toename van de kosten (k€ 4.923) is met name zichtbaar binnen de Overige personele lasten waarvan  
k€ 2.625 meer dotatie personele voorzieningen en k€ 2.230 binnen de post Overig, waarvan k€ 804 binnen  
de BUW.

Het aantal FTE’s bedraagt ultimo 2018 FTE 1.859 en is ten opzichte van 2017 afgenomen met FTE 2,29. Dit is 
exclusief de medewerkers die in 2017 formeel in dienst waren bij NWO maar werkzaamheden verrichten voor 
NWO-I en per 2018 in dienst zijn getreden bij NWO-I. Bij meerdere instituten is er een toename van het personeels-
bestand, terwijl de BUW een afnemend personeelsbestand laat zien, hetgeen in lijn is met de afloop van de onder-
zoeksprojecten binnen de BUW.

Vermelding op basis van WNT
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben 
geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aange-
gaan vanaf 1 januari 2018).
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Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1

C. 
Offerhaus 
- Hooijer H.J. Bakker

M.C.M. van 
de Sanden

S.C.M. 
Bentvelsen

J.W.M. 
Frenken

J.C.M. 
Baeten

H. 
Brinkhuis

C.A. 
Jackson

L.B.F.M. 
Waters

C.C.J.H. 
Bijleveld

Functiegegevens Directeur 
NWO-I

Directeur 
Amolf

Directeur 
DIFFER

Directeur 
Nikhef

Directeur 
ARCNL

Directeur 
CWI

Directeur 
NIOZ

Directeur 
ASTRON

Directeur 
SRON

Directeur 
NSCR

Aanvang en einde 
functievervulling in 2018

01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12

Deeltijdfactor in fte 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 0,9474

Dienstbetrekking? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

€ 107.595,11 € 142.139,98 € 158.702,61 € 158.702,61 € 148.392,27 € 142.756,02 € 158.702,61 € 116.872,05 € 136.012,53 € 128.858,17

Beloningen betaalbaar  
op termijn

€ 17.682,00 € 18.576,84 € 19.107,60 € 19.093,08 € 18.865,44 € 17.146,56 € 19.019,88 € 17.695,56 € 18.627,60 € 17.499,24

Subtotaal € 125.277,11 € 160.716,82 € 177.810,21 € 177.795,69 € 167.257,71 € 159.902,58 € 177.722,49 € 134.567,61 € 154.640,13 € 146.357,41

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 189.000,00 € 189.000,00 € 189.000,00 € 189.000,00 € 189.000,00 € 170.100,00 € 189.000,00 € 189.000,00 € 189.000,00 € 179.058,60

-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag

Totale bezoldiging € 125.277,11 € 160.716,82 € 177.810,21 € 177.795,69 € 167.257,71 € 159.902,58 € 177.722,49 € 134.567,61 € 154.640,13 € 146.357,41

Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2017

Aanvang en einde 
functievervulling in 2017

01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12 01/04 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12

Deeltijdfactor 2017 in fte 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 0,9474

Dienstbetrekking ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus betaalbare 
onkostenvergoedingen

€ 100.416,44 € 135.912,92 € 155.846,49 € 154.802,60 € 145.724,96 € 140.614,00 € 154.208,00 € 74.456,61 € 139.263,75 € 125.072,36

Beloningen betaalbaar op 
termijn

€ 15.680,28 € 17.181,60 € 17.840,88 € 17.816,28 € 17.418,96 € 16.457,00 € 17.660,00 € 12.157,29 € 17.224,56 € 16.209,12

Subtotaal € 116.096,72 € 153.094,52 € 173.687,37 € 172.618,88 € 163.143,92 € 157.071,00 € 171.868,00 € 86.613,90 € 156.488,31 € 141.281,48

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

€ 181.000,00 € 181.000,00 € 181.000,00 € 181.000,00 € 181.000,00 € 162.900,00 € 181.000,00 € 136.369,86 € 181.000,00 € 171.479,40

Totale bezoldiging 2017 € 116.096,72 € 153.094,52 € 173.687,37 € 172.618,88 € 163.143,92 € 157.071,00 € 171.868,00 € 86.613,90 € 156.488,31 € 141.281,48

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Topfunctionarissen met een bezoldiging van €. 1.700 of minder  
Naam topfunctionaris Functie

C.C.A.M. Gielen Voorzitter

C.E. Visser Vice-voorzitter

J.C. Schouten Bestuurslid

H.W. van den Doel Bestuurslid

L.J. Braakman Bestuurslid

J.J.G. Geurts Bestuurslid
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Afschrijvingen
2018 2017

k€ k€

Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa  401  412 

Afschrijvingen materiële vaste activa  7.605  5.758 

Doorberekende afschrijvingskosten  -73  -52 

Afschrijvingen  7.933  6.118 

2018 2017

k€ k€

Uitsplitsing

Afschrijvingen materiële vaste activa 14.706 12.259

Mutaties investeringssubsidies (-/-) -7.101 -6.501

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 7.605 5.758

De afschrijvingen materiële vaste activa (k€ 14.706) zijn k€ 2.447 meer dan in 2017, met name als gevolg van 
hogere afschrijvingslasten bij AMOLF (k€ 426), DIFFER (k€ 472) en Nikhef (k€ 1.306). 
De gebouwen van de instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef werden afgeschreven rekening houdend met een 
verwachte restwaarde. Tot en met de jaarrekening 2017 werd deze restwaarde geschat op de helft van de taxatie-
waarde. Aan het begin van 2018 blijkt dat de restwaarde nihil zal zijn. Dit betekent dat in de jaarrekening 2018 een 
additionele afschrijvingslast is verantwoord van k€ 2.215.

De investeringssubsidies (zijnde een bijdrage van NWO voor Nieuwbouw) zijn in mindering gebracht op de 
afschrijvingen materiële vaste activa. 

Huisvestingslasten
2018 2017 

k€ k€ 

Huisvestingslasten

Huurlasten  567  565 

Verzekeringslasten  391  343 

Onderhoudslasten (klein onderhoud)  2.512  2.310 

Energie en water  2.273  2.154 

Schoonmaakkosten  1.016  955 

Belastingen en heffingen terzake van huisvesting  514  324 

Overige huisvestingslasten  511  353 

Huisvestingslasten  7.784  7.004

De toename van de Huisvestingslasten bedraagt ten opzichte van 2017 k€ 780, waarvan k€ 419 bij DIFFER, door 
hogere energiekosten en Belastingen en heffingen.
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Overige lasten
2018 2017 

k€ k€ 

Overige lasten

Administratie en beheerslasten  23.464  12.534 

Inventaris en apparatuur  8.729  8.966 

Dotatie overige voorzieningen  -23  35 

Overige  35.087  32.949 

Overige lasten  67.257  54.483

Administratie en beheerslasten

ICT kosten  1.333  1.234 

Uitbesteed werk  4.569  3.148 

Accountantskosten  665  496 

Rentelasten behorend bij rentesubsidies  10.309  786 

Overige administratie en beheerslasten  6.588  6.869 

Administratie- en beheerslasten  23.464  12.534

Uitsplitsing Accountantskosten 

Kosten onderzoek jaarrekening  598  338 

Andere controleopdrachten  29  130 

Adviezen op fiscaal terrein  -  - 

Overige niet-controlediensten  38  28 

Accountantskosten  665  496

Overige

Onderzoeksgebonden kosten  29.351  28.402 

Reis- en verblijfskosten  5.560  4.756 

Overige lasten  177  -209 

Overige kosten  35.087  32.949

De Overige lasten bedragen k€ 67.257 en zijn daarmee k€ 12.774 hoger dan 2017. 
Hiervan heeft k€ 10.309 betrekking op de teruggave van de in eerdere jaren verkregen rentesubsidie (Administra-
tie en beheerslasten), welke als gevolg van de verrekeningsovereenkomst tussen NWO en NWO-I, nu geheel ten 
laste van het resultaat is genomen (ASTRON k€ 2.909, NIOZ k€ 287, NWOI- Algemeen k€ 7.113). Tevens is de post 
Overige (k€ 35.087) toegenomen met k€ 2.138, waarvan met name een toename van de onderzoeksgebonden 
kosten, k€ 949, en k€ 804 meer reis- en verblijfskosten. 

Voor de accountantskosten zijn de kosten voor de controle 2018 geheel meegenomen voor zover bekend. Er zijn 
tevens schattingen opgenomen voor extra werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. De opgenomen kosten 
onder deze post betreffen voor 2018 de huidige accountant EY. De accountantskosten voor 2017 betreffen de 
kosten van KroeseWevers Audit B.V., PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., KPMG Accountants N.V, BDO 
Audit & Assurance B.V., HLB Blömer accountants en adviseurs B.V. en EY.

Financiële baten en lasten
31-12-2018 31-12-2017

k€ k€ 

Financiële baten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  25  23 

Financiële baten  25  23 

Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten  62  62 

Financiële lasten  62  62 

Financiële baten en lasten  -37  -39
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De financiële baten en lasten bedraagt k€ -37 en betreft de rentebaten voor Startersleningen (k€ 25) en ander-
zijds bankkosten, koers- en kasverschillen (k€ 62).

Resultaat deelnemingen  -28  537

In 2018 betreft het resultaat op de deelnemingen k€ -28. In 2017 was er nog sprake van een positief resultaat op de 
deelnemingen (waaronder k€ 384 AstroTec Holding BV). In 2018 betreft het resultaat op de deelnemingen k€ -28.

NETTO RESULTAAT

Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt k€ 4.721 negatief en is volgens onderstaande specificatie verdeeld 
binnen het eigen vermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende balansposten in de 
Toelichting op de balans

2018 2017

k€ k€

Resultaatverdeling

-Mutatie algemene reserve -7 62

-Mutatie bestemde reserves (publiek) 8.162 10.330

-Mutatie bestemde reserves (privaat) - -

-Mutatie bestemde Fondsen (publiek) -12.837 -4.853

-Mutatie bestemde Fondsen (privaat) -39 -4

-Mutatie overige componenten - -

Totaal resultaatverdelling -4.721 5.543

13 Toelichting kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft op een andere wijze inzicht in de kasstroom van NWO-I en laat zien waardoor de 
toename van de liquiditeit van k€ 10.253 wordt veroorzaakt. 
De kasstroom uit operationele activiteiten leidt per saldo tot een stijging van k€ 21.714 met name als gevolg van 
de afschrijvingen (k€ 15.107) en de Rentelasten behorend bij de rentesubsidie (k€ 10.309). De verrekeningsover-
eenkomst tussen NWO en NWO-I heeft geleid tot een toename van de liquiditeit met k€ 10.354 conform onder-
staande specificatie:

Impact verrekeningsovereenkomst NWO k€

Verevening rekening-courant met NWO 6.277

Aflossing langlopende leningen -49.597

Teruggaaf rentesubsidie -10.309

Ontvangst resterende investeringssubsidie 63.983

Door NWO uitgekeerde liquiditeit 10.354

De kasstroom uit investeringsactiviteiten leidt tot een daling van de liquide middelen van k€ 11.462, met name 
door investeringen in de materiële vaste activa. Hierbij is rekening gehouden met een correctie in de investeringen 
van k€ 551 waarvan de crediteuren ultimo kalenderjaar nog niet betaald waren.

14 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen met gevolgen voor de jaarrekening 2018.
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OVERIGE GEGEVENS
15 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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16 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake resultaatbestemming.
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BIJLAGEN
17 Overzicht specifieke subsidies Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

looptijd
programma/

nummer 
beschikking

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2017 

 budget 
 in 

2018

 budget 
 cumulatief 

t/m 2018

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2017 

 lasten 
 in 

2018

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2018

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2017 

 baten 
 in 

2018

 baten 
 cumulatief 

t/m 2018

 ontvangen 
 cumulatief 
 t/m 2018 

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

115. Towards biosolar cells (TBSC) 2010-2018

NWO basis  1.361  1.361  -  1.361  1.361  -  1.361  1.361 

NWO incid.  1.000  1.000  -  1.000  1.000  -  1.000  1.000 

NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639 

NWO  3.000  3.000  -  3.000  3.000  -  3.000  3.000 

NWO/ALW  500  500  -  500  481  19  500  500 

Min. LNV (voorheen EZK)  3.500  3.500  -  3.500  3.374 -14  3.360  3.360 

Aanpassing beschikking -140 -140  - -140

Min. LNV 1300006679  3.360  3.360  -  3.360 

Totaal Programma 115  6.860  6.860  -  6.860  6.424  472  6.896  6.855  5  6.860  6.860
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LIJST MET AFKORTINGEN
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMOLF Physics of functional complex matter (instituut)
AO administratieve organisatie
ARCNL Advanced Research Centre for Nanolithography
ASTRON Netherlands lnstitute for Radio Astronomy

BUW  Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen

cao collectieve arbeidsovereenkomst
CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
COR centrale ondernemingsraad
CWI Centrum Wiskunde & Informatica

DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
DUBBLE Dutch-Belgian BeamLinE

ENW NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen
ERC European Research Council
EU Europese Unie
EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
fte full time equivalent

HFML High Field Magnet Laboratory (bij de RU)

IAR instituutsadviesraad
IC interne controle
IPP Industrial Partnership Programmes

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica 
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
NWA Nederlandse Wetenschapsagenda
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWO-I Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten

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

P2IP Particle Physics Inside Products BV

RU Radboud Universiteit Nijmegen
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RvB-NWO raad van bestuur NWO
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SEP Standard Evaluation Protocol
SKA Square Kilometer Array
SRON Netherlands Institute for Space Research

TTW NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen
TUD Technische Universiteit Delft
TU/e Technische Universiteit Eindhoven

UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VU Vrije Universiteit

WISE Women In Science Excel (programma)
WVOI Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen
WW Werkloosheidswet







Publicatie
Z. Kostrzewa-Rutkowska, P.G. Jonker, S.T. Hodgkin,  
L. Wyrzykowski, M. Fraser, D.L. Harrison, G. Rixon, A. Yoldas,  
F. van Leeuwen, A. Delgado, M. van Leeuwen, ‘Gaia 
transients in galactic nuclei’, Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, Volume 481, Issue 1, 21 November

De Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek 
Instituten (NWO-I) is een onderzoeksorganisatie die valt 
onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Deze stichting is statutair gevestigd in 
Utrecht. NWO-I bestaat uit de volgende acht instituten:
• AMOLF | Physics of functional complex matter
• ASTRON | Netherlands Institute for Radio Astronomy
• CWI | Centrum Wiskunde & Informatica
• DIFFER | Dutch Institute for Fundamental Energy 

Research
• Nikhef | Nationaal instituut voor subatomaire fysica
• NIOZ | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 

der Zee
• NSCR | Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving
• SRON | Netherlands Institute for Space Research

Daarnaast omvat NWO-I het samenwerkingsverband 
Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) 
en zijn er ruim 200 werkgroepen bij universiteiten (BUW: 
Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen) die deel 
uitmaken van NWO-I. Deze werkgroepen werken verspreid 
over de volgende Nederlandse universiteiten:
Erasmus Universiteit Rotterdam | Universiteit Leiden | 
Radboud Universiteit | Rijksuniversiteit Groningen | 
Technische Universiteit Delft | Technische Universiteit 
Eindhoven | Universiteit Twente | Universiteit Utrecht | 
Universiteit van Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam | 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum | Maastricht 
University Medisch Centrum

Het Bureau van NWO-I ondersteunt het stichtingsbestuur 
en de instituten.

1 Voor 3 juni 2019 was het adres Van Vollenhovenlaan 659, 3527 JP Utrecht.

Wie financiert de onderzoeken?
NWO is de belangrijkste financier van NWO-I. Daarnaast 
ontvangt NWO-I financiële middelen vanuit de Europese 
Unie, de overheid en uit samenwerking met universiteiten 
en het bedrijfsleven.

Hoeveel mensen werken er bij NWO-I?
Op 31 december 2018 waren er 1859 FTE in dienst van 
NWO-I, waarvan
• 583 wetenschappers;
• 586 onderzoekers in opleiding;
• 690 technici en overige personeelsleden. 

De onderzoekers bij de instituten produceerden 
gezamenlijk in 2018 78 proefschriften, 1.474 
wetenschappelijke (refereed) publicaties, 548 overige 
publicaties en 9 octrooien. Daarnaast waren er ongeveer 
50 promoties van oio’s bij een universitaire werkgroep.

Contactgegevens NWO-I
Postadres:  Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Bezoekadres:  Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht1

Telefoon:  (030) 600 12 11
Website:  www.nwo-i.nl
E-mail:  info-NWO-I@nwo.nl
Voor contact:  info-NWO-I@nwo.nl
Btw-nummer:  NL002882243B01
KvK-nummer:  41150068

Foto omslag
Explosies
Een team van astronomen van NWO-instituut SRON, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Cambridge 

heeft bijna 500 explosies gevonden in kernen van sterrenstelsels. Ruimtevaartuig Gaia van de ESA geeft astronomen 

een automatische waarschuwing als het een opmerkelijke extragalactische verandering in helderheid waarneemt. 

Met een op maat gemaakt wiskundig hulpmiddel identificeerden de astronomen vorig jaar 480 zeldzame 

verschijnselen. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de enorme zwaartekracht van superzware zwarte gaten 

sterren uit elkaar scheurt waarbij gassen uit die sterren een zwart gat instroomt en de omgeving oplicht.
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