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Foto omslag 
Impressie van aardobservatiesatelliet Sentinel-5P boven Europa. De satelliet bevat het instrument 
Tropomi, dat zeer nauwkeurig gassen detecteert in de atmosfeer. Daarmee konden wetenschappers 
van onder andere NWO-instituut SRON berekenen dat een explosie in Ohio leidde tot de uitstoot van 
50.000 ton methaan in twintig dagen. Ook ontdekten ze enorme methaanlekken bij 
olie/gasfaciliteiten in Turkmenistan, van maar liefst 153 kiloton per jaar. Deze lekken zijn vervolgens 
gedicht, wat een klimaatimpact voorkomt vergelijkbaar met het gebruik van één miljoen auto's. 

  
Publicatie 
ESA ATG medialab 
 
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 negen 
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 
• ARCNL | het samenwerkingsverband Advanced Research Center for Nanolithography 

 
 
Daarnaast 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. 
 
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? 
Eind 2019 waren er 1.765 FTE  in dienst van NWO-I, waarvan 

• 569 wetenschappelijk personeel; 
• 494 onderzoekers in opleiding; 
• 702 technici en overige personeelsleden.  
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De onderzoekers bij de instituten produceerden gezamenlijk in 2019 83 proefschriften, 1.539 
wetenschappelijke (refereed) publicaties, 632 overige publicaties en 6 octrooien. Daarnaast waren er 
ongeveer 65 promoties van oio’s bij een universitaire werkgroep. 
 
Contactgegevens NWO-I 
Postadres:  Postbus 3021, 3502 GA Utrecht 
Bezoekadres:  Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht 
Telefoon:  (030) 600 12 11 
Website:  www.nwo-i.nl 
E-mail:  info-NWO-I@nwo.nl 
Btw-nummer:  NL002882243B01 
KvK-nummer:  41150068 
Voor contact: info-NWO-I@nwo.nl   
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Voorwoord  
Hierbij bied ik u het Financieel Jaarverslag over 2019 aan van de Stichting Nederlandse 
Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I, onderdeel van NWO). Met deze publicatie 
verantwoordt NWO-I zich naar haar financiers en naar de samenleving. 
 
Begin 2019 werd de evaluatie van het stelsel van KNAW- en NWO-instituten afgerond. Deze voor 
NWO-I belangrijke evaluatie was aangekondigd in de Wetenschapsvisie 2025. De besturen van KNAW 
en NWO hebben in 2017 een onafhankelijke 'portfoliocommissie' ingesteld met de vraag om het 
volledige institutenportfolio te analyseren en te beoordelen in relatie tot het kennislandschap en 
wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen.  
 
De portfoliocommissie concludeerde in haar rapport dat het huidige portfolio van nationale 
onderzoeksinstituten waarde toevoegt aan het stelsel van kennisinstellingen in ons land doordat het 
de slagkracht van de Nederlandse wetenschap als geheel vergroot. De commissie doet ook 
aanbevelingen om de samenhang, kwaliteit, dynamiek en responsiviteit ervan verder te versterken. 
De besturen van KNAW en NWO hebben het advies van de commissie opgevolgd om een proces in te 
richten waardoor de dynamiek in het portfolio versterkt zal worden en meer strategische sturing op 
het portfolio zal zijn. 
 
Ook evalueerde NWO-I in 2019 de werking van het governance-model van NWO-I. Daaruit kwam 
naar voren dat het bij de oprichting voorgestelde model op een aantal aspecten in zijn werking tekort 
schiet. Om de effectiviteit en de slagvaardigheid van de organisatie te vergroten is als 
oplossingsrichting voorgesteld om één eindverantwoordelijke directeur voor de stichting aan te 
stellen. Daarnaast komt er een directeur bedrijfsvoering. De centrale medezeggenschap heeft onder 
voorwaarden groen licht gegeven op het besluit tot aanpassing van de governance-structuur. De 
volgende stappen, waaronder het formaliseren van de wijzigingen in de statuten en reglement, zal 
zijn beslag krijgen in 2020. 
 
De wereldwijde uitbraak van het Corona-virus begin 2020 en de maatregelen om deze uitbraak te 
beheersen hebben grote effecten op onze samenleving. Medewerkers van NWO-I werken tijdelijk 
zoveel mogelijk vanuit huis, met gevolgen voor de voortgang van het wetenschappelijke en 
technische werk aan de instituten en universiteiten. NWO-I heeft een eerste inventarisatie op 
hoofdlijnen gemaakt van de financiële gevolgen en risico’s. NWO-I verwacht niet dat deze situatie op 
de kortere termijn gevolgen zal hebben voor de continuïteit. 
 
Dit financieel jaarverslag is dan ook onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. De 
controle van het financieel jaarverslag heeft geheel plaatsgevonden op afstand. Mijn dank gaat uit 
naar alle medewerkers die aan dit jaarverslag hebben bijgedragen. 
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Namens het stichtingsbestuur,  
 
Prof. dr. C.C.A.M. Gielen  
bestuursvoorzitter Stichting NWO-I  
Utrecht, 9 juni 2020 
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Inleiding 
Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2019 van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk 
Onderzoek Instituten (NWO-I).  
 
Waarover gaat het jaarverslag? 
In dit jaarverslag legt NWO-I bestuurlijk en financieel verantwoording af over haar werkzaamheden 
in 2019. Met deze publicatie verantwoordt NWO-I zich naar haar financiers en naar de samenleving. 
 
Hoe is dit jaarverslag opgebouwd? 
Dit jaarverslag is verdeeld in drie delen. Het eerste deel bestaat uit het bestuursverslag met daarin 
een overzicht van de gebeurtenissen en financiële ontwikkelingen in 2019. 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. 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 2019. Vervolgens ziet u in hoofdstuk 2 hoe de financiële 
positie, de baten en de lasten van NWO-I zich hebben ontwikkeld. In hoofdstuk 3 wordt een 
toelichting gegeven op de toekomst met de meerjarenbegroting. Afsluitend leest u in hoofdstuk 4 
meer over de organisatiestructuur van NWO-I. 
 

1 Belangrijke gebeurtenissen in 2019 

2019 was een jaar waarin de governance werd geëvalueerd. In paragraaf 1.1 staat wat deze evaluatie 
tot gevolgen zal hebben. Ook heeft NWO-I in 2019 succesvol subsidies verworven bij o.a. de EU en bij 
NWO (zie paragraaf 1.2). De portfolio-evaluatie van NWO en KNAW vraagt aandacht (paragraaf 1.3) 
en waren er verschillende ontwikkelingen in de huisvesting (paragraaf 1.4). Twee instituten 
ontvingen hoog Koninklijk bezoek (paragraaf 1.5). 
 
1.1 Governance 

In het eerste kwartaal van 2019 is er een evaluatie uitgevoerd over de werking van het huidige 
governance model van NWO-I na ruim een jaar werken met het eerder gekozen model.  
Daaruit is naar voren gekomen dat het model op een aantal aspecten tekort schiet.  
Voor de vergroting van de effectiviteit en de slagvaardigheid van de organisatie is als 
oplossingsrichting voorgesteld om één eindverantwoordelijke directeur voor de stichting aan te 
stellen. Daarnaast komt er een directeur bedrijfsvoering.  
 
Het besluit tot aanpassing van de governance structuur is direct na de zomer aan de centrale 
medezeggenschap voorgelegd, waar begin december een groen licht onder voorwaarden op is 
verkregen. De volgende stappen, waaronder het formaliseren van de wijzigingen in de statuten en 
reglement, zal zijn beslag krijgen in 2020.   
 
Granting activiteiten 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 granting activiteiten 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 administratief 
afgesloten. In 2019 is de totale omvang van de granting verplichtingen gedaald van M€ 37 naar M€ 
21 eind 2019. In tabel 1.1 staat hoe deze granting verplichtingen in de komende drie jaar worden 
afgewikkeld. De positieve of negatieve saldi van afgesloten programma’s en projecten worden in het 
jaar daaropvolgend in mindering gebracht op de post Algemeen. Voor 2019 betrof dit k€ 324 positief, 
waarmee het begrote bedrag van k€ 278 in 2020 is verlaagd naar k€ 46. 
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Tabel 1.1 Omvang granting verplichtingen in meerjarig perspectief 
 

 
1.2 In 2019 verworven subsidies 

Ultimo 2019 bedraagt het volume gehonoreerde subsidie aanvragen k€ 52.731 (2018: k€ 90.848), 
43% van het totaal is inverdiend bij NWO (2018: 72%). Daarnaast hebben de instituten subsidies 
verworven bij de Europese Unie en andere partijen. Tabel 1.2 biedt een overzicht van de verworven 
subsidies. 
 
Tabel 1.2 Overzicht verworven subsidies 2019 

 
Van de door NWO gehonoreerde projecten heeft k€ 7.349 betrekking op de Vernieuwingsimpuls en 
is k€ 2.600 voor SKA toegekend. De overige toekenningen komen voort uit de Nationale 
Wetenschapsagenda, WISE en verschillende subsidie instrumenten van NWO vanuit de domeinen 
ENW en TTW. 
Vanuit de EU betreft het honoreringen voor een ERC M€ 1,5 en vanuit het programma H2020 k€ 
3.597 en verder uit diverse andere subsidietoekenningen. 
In de post Overig is een goedgekeurde aanvraag van M€ 9 inbegrepen voor het SPEXone project. 
 

Grantingverplichting NWO-I (bedragen in k€) 31-12-2018 Mutatie 2019 31-12-2019

Waarvan te financieren ten lasten van toekomstige budgetten NWO 37.344 -16.412 20.932

Totaal granting verplichting NWO-I 37.344 -16.412 20.932

Organisatieonderdelen (bedragen in k€) 31-12-2018 Mutatie 2019 31-12-2019
ALGEMEEN 1.192 -960 232
AMOLF 818 -488 330
BUW 27.826 -12.424 15.402
DIFFER 1.139 -355 784
Nikhef 6.369 -2.185 4.184
Totaal NWO-I 37.344 -16.412 20.932

Organisatieonderdelen (bedragen in k€) 2020 2021 2022 Totaal
ALGEMEEN -46 278 0 232
AMOLF 330 0 0 330
BUW 8.638 3.708 3.056 15.402
DIFFER 353 431 0 784
Nikhef 2.012 1.736 436 4.184
Totaal NWO-I 11.287 6.153 3.492 20.932

Totaal gehonoreerd in totalen per financieringsgroep Totaal budget Eigen Bijdrage
(bedragen in k€) toegekend bijdrage vaste kosten

GEHONOREERD NWO 22.951 2.236 1.859
GEHONOREERD EU 10.308 2.451 3.978
GEHONOREERD OVERIG 19.472 4.987 1.415

Totaal gehonoreerd 52.731 9.674 7.252
Inverdienambitie 38.153
Saldo honoring versus ambitie 14.579
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Een volume van k€ 123.112 aan lopende subsidie aanvragen is ultimo 2019 nog in behandeling bij de 
betreffende financieringsgroepen. Het gaat in totaal om 125 aanvragen waarvan het 86 zijn 
ingediend bij NWO. In 2019 zijn er 170 subsidieaanvragen afgewezen, deze vertegenwoordigen een 
omvang van k€ 104.133. 
 
1.3 Portfolio-evaluatie 

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 kennislandschap en 
relevante wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Het evaluatie-
rapport is in februari 2019 verschenen. (url: https://www.nwo.nl/beleid/wetenschapsvisie/portfolio-
evaluatie+nwo+en+knaw+instituten+2018) 
 
De portfoliocommissie concludeert in haar rapport dat het huidige portfolio van nationale 
onderzoeksinstituten waarde toevoegt aan het stelsel van kennisinstellingen in ons land doordat het 
de slagkracht van de Nederlandse wetenschap als geheel vergroot. De commissie schetst ook een 
richting voor de toekomstige ontwikkeling van het portfolio, en ze doet aanbevelingen om de 
samenhang, kwaliteit, dynamiek en responsiviteit ervan verder te versterken. De besturen van KNAW 
en NWO hebben het advies van de commissie opgevolgd om een proces in te richten waardoor de 
dynamiek in het portfolio versterkt zal worden en meer strategische sturing op het portfolio zal zijn. 
In lijn met het advies van de commissie zullen alle relevante stakeholders betrokken worden bij de 
advisering over grote maatschappelijke en wetenschappelijke vragen waarop het portfolio in moet 
spelen.  
 
1.4 Ontwikkelingen huisvesting 

Opening nieuwe huisvesting ARCNL 
Hoewel de oplevering en verhuizing van ARCNL een paar maanden eerder plaatsvonden, 
organiseerde pandeigenaar Matrix IC op 21 maart 2019 de feestelijke openingsbijeenkomst van het 
gebouw Matrix VII. Geert Haksteen, directeur van Matrix IC en Joost Ector van Ector Hoogstad 
Architecten lichtten de bijzondere eigenschappen van het gebouw toe. Daarna verrichtte Udo Kock, 
wethouder Economische Zaken van Amsterdam de openingshandeling. In Matrix VII huurt ARCNL 
bijna de gehele onderste twee verdiepingen van het gebouw, ongeveer veertig procent van het 
totaal. Verder in het pand hebben diverse andere bedrijven een plek gevonden.  
 
  

https://www.nwo.nl/beleid/wetenschapsvisie/portfolio-evaluatie+nwo+en+knaw+instituten+2018
https://www.nwo.nl/beleid/wetenschapsvisie/portfolio-evaluatie+nwo+en+knaw+instituten+2018
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Opening nieuwe huisvesting Utrecht 
Op 3 juni 2019 was het zover. Nova Zembla, de nieuwe huisvesting van NWO en NWO-I in Utrecht, 
opende de deuren voor alle NWO-ers. 

De eerste dag begon met 
een klein feestje; vrolijke 
versiering, livemuziek, de 
mogelijkheid om een selfie 
te laten nemen, een barista 
met verse koffie en zelfs 
twee liftboys die iedereen 
naar binnen begeleiden. 
Uiteraard was er een lint 
om door te knippen. Die 
eer was aan Caroline Visser, 
die dit na een korte 
toespraak met verve deed. 
Daarna was het tijd om het 

kantoor te gaan verkennen, een werkplek te vinden en aan de slag te gaan. De geplande officiële 
opening van het pand op 26 juni is uitgesteld naar 2020. Doordat onder meer verlichting, liften en 
aankleding nog niet klaar waren, konden we het concept van Home of Curiosity nog niet in volle 
glorie tonen. Bovenop het nieuwe NWO(-I) kantoor in Utrecht is het nieuwe logo vanuit alle hoeken 
te zien. 
 
Eerste paal nieuwbouw SRON geslagen 
Op 18 oktober 2019 is de eerste heipaal 
van het nieuwe SRON-gebouw in Leiden 
geslagen. Vanaf medio 2021 zal de 
hoofdvestiging van SRON zich bevinden 
op de BioScience campus, naast het 
bètagebouw van de universiteit Leiden. 
De stuurgroep van SRON heeft het 
technische ontwerp goedgekeurd, 
waarna het definitieve contract is 
getekend met de bouwcombinatie 
MedicomZes/Kuijpers. Daarmee lag de 
weg open om officieel de eerste heipaal 
in de grond te slaan naast het bètagebouw van de Universiteit Leiden. De eerste paal werd geslagen 
door SRON-directeur Michael Wise, SRON-instituutsmanager Annemieke Beers en 
vertegenwoordigers van de partners die de verhuizing naar Zuid-Holland mogelijk hebben gemaakt: 
Carel Stolker (collegevoorzitter en rector magnificus van de Universiteit Leiden), Henry Werij (decaan 
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft), Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Provincie Zuid-
Holland), Paul Dirkse (wethouder Leiden), Caroline Visser en Jaap Schouten (beiden NWO-bestuur). 
 



- 15 - 

 

Tijdens de ceremonie kreeg SRON een BREEAM Excellent ontwerp-certificaat uitgereikt. Dit is een 
erkenning voor de uitgebreide set duurzaamheidseisen waar het gebouw aan voldoet, op het gebied 
van onder meer ecologie, vervuiling, water, materialen, gezondheid en energie. 
 
Start ontwerpteam renovatie gebouw Nikhef 
In maart 2019 zijn het ontwerpteam en projectmanagementbureau geselecteerd. Daarmee kon de 
ontwerpfase van de renovatie beginnen. Een team van JHK Architecten, Deerns en Aronsohn heeft 
een ontwerp uitgewerkt om het Nikhef-gebouw in Amsterdam weer toekomstbestendig te maken. 
Projectmanagers van Brink Management/Advies zijn geselecteerd om het proces in goede banen te 
leiden. Tevens is in 2019 de aanbesteding voor de aannemer in het bouwteam gestart. De renovatie 
bestaat uit bouwkundige en technische ingrepen, die zorgen dat het gebouw weer goed aansluit bij 
de werkzaamheden van Nikhef. De uitstraling zal moderner zijn en het gebouw zal worden 
verduurzaamd. Er komt meer ruimte voor samenwerking en informeel overleg op een centrale plek, 
waardoor de rust in de andere werkruimtes bewaard blijft. Met een nieuwe hoofdentree aan de 
andere kant is Nikhef straks beter zichtbaar op het Amsterdam Science Park. 
 
1.5 Koninklijk bezoek 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezochten maandag 20 
mei het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). In aanwezigheid van het Koninklijk 
Paar ondertekenden het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Project Management Jülich (PtJ), 
het eerdergenoemde IOW en nog 8 Nederlandse en Duitse instellingen een intentieverklaring voor 
meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig 
kustbeschermingsbeleid. De ondertekenaars streven ernaar om de intentieverklaring binnen een half 
jaar om te zetten in concrete afspraken.  
In de middag organiseerde NWO samen met het IOW een inhoudelijke workshop over de Duits-
Nederlandse wetenschappelijke samenwerking met betrekking tot verschillende aspecten van 
kustbescherming. Aanwezig zijn ca. 20 onderzoekers en PhD’s/Postdocs van onder andere NIOZ, VU, 
WMR, TUD en Deltares. Inhoudelijke thema’s die aan de orde komen zijn: 
 
o   Coastal systems in change – geological, physical and ecological aspects 
o   Climate change and sea level rise – regional climate models 
o   Coastal engineering and coastal protection – building with nature 
o   Contaminants and water quality – micro-plastics in the sea 
 
Centraal in het onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en 
microplastics bij de Oostzee. Het project “Plastic School” is een onderwijsprogramma waaraan vele 
middelbare scholen uit Duitsland deelnemen. 
 
Op 18 september 2019 bezocht het koninklijk paar ASTRON en de Dwingeloo-telescoop als onderdeel 
van hun 'Streekbezoek' naar de provincie Drenthe. Het koninklijk paar werd verwelkomd bij de 
Dwingeloo-telescoop door ASTRON-directeur Carole Jackson. Tammo Jan Dijkema, werknemer bij 
ASTRON en vrijwilliger bij CAMRAS, de organisatie die de Dwingeloo Telescoop beheert, legde 
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vervolgens de geschiedenis en het huidige gebruik van de Dwingeloo Telescoop uit. De Telescoop  
trekt elk jaar veel bezoekers en wordt regelmatig gebruikt door middelbare scholieren die aan 
onderzoek doen. 
 
Hierna vervolgden ze hun bezoek aan ASTRON waar ASTRON-adjunct-directeur Marco de Vos 
wachtte om hen te ontvangen. Astronoom Joeri van Leeuwen legde vervolgens uit over CORTEX, een 
internationale samenwerking die het explosieve universum onderzoekt via kunstmatige intelligentie. 
Het onderzoek en de daaruit voortvloeiende resultaten zullen breed toepasbaar zijn in de 
maatschappij en de wetenschap. Dit project trekt ASTRON internationaal talent aan met leden van 
het CORTEX-team van over de hele wereld. 
 
Als onderdeel van het aantrekken van nieuw talent sprak het koninklijk paar vervolgens met Daniëla 
Mikkers, projectleider van de Open Science Hub Dwingeloo. Ze vertelde hoe kinderen op jonge 
leeftijd in contact komen met de wetenschap en technologie die betrokken zijn bij het bouwen en 
gebruiken van een radiotelescoop. Naast deze educatieve en publieke functie draagt de Open 
Science Hub ook bij aan de ontwikkeling van lokale ondernemers. Het koningspaar leerde ook Jorrit 
Siebenga en Sjouke Kuindersma kennen, de bouwers van het schaalmodel van de Dwingeloo-
telescoop, die zich in de Open Science Hub, bevindt. De Open Science Hub is een initiatief van 
ASTRON met investeringen en ondersteuning van de gemeente Westerveld en Rabobank Het 
Drentse Land. 
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2 Financiële ontwikkelingen in 2019 

 
In dit hoofdstuk wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over de ontwikkelingen in de financiële 
positie, de treasury, de ontwikkelingen in de baten en de lasten en het resultaat in 2019 (paragraaf 
2.1 t/m 2.5). Tot slot gaat paragraaf 2.6 in op de ontwikkelingen na balansdatum, risico’s en 
verwachtingen. 
 

2.1  Ontwikkelingen in de financiële positie 

Het balanstotaal komt eind 2019 uit op M€ 293,4, een daling van M€ 7,6 ten opzichte van de stand 
eind 2018 (M€ 301,1). Deze daling wordt verklaard door een lagere stand van de vorderingen (M€ 
1,0), lagere stand van de liquide middelen (M€ 8,4). De corresponderende wijzigingen aan de passiva 
zijde betreffen een afname van het eigen vermogen met M€ 7,3 en een afname van de kortlopende 
schulden met M€ 2,1 (zie tabel 2.1).  
 
Tabel 2.1 Balanstotaal 2019 (x € 1.000,-) 
 

 
 
  

31-12-2019 Begroot 2019 31-12-2018
k€ k€ k€

Activa

Vaste Activa
Immateriële vaste activa 36                   17             410                 
Materiële vaste activa 125.823           127.661     123.894          
Financiële vaste activa 2.288              1.609         1.983              

128.147           129.287     126.287          

Vlottende activa
Vorderingen 35.330             34.460       36.402            
Liquide middelen 129.971           109.046     138.378          

165.301           143.506     174.780          

Totaal activa 293.448           272.792     301.067          

Passiva

Eigen Vermogen 86.040             83.135       93.391            
Voorzieningen 11.665             9.213         9.434              
Langlopende schulden 84.226             80.000       84.594            
Kortlopende schulden 111.517           100.445     113.648          

Totaal Passiva 293.448           272.792     301.067          
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Tabel 2.2 Financiële kengetallen NWO-I 
 

 
 
De solvabiliteit is met een stand van 29% eind 2019 licht afgenomen ten opzichte van eind 2018.  
Dit is grotendeels te verklaren door de vooruit ontvangen subsidieprojecten van NWO en derden (k€ 
61.647 eind 2019 en k€ 68.052 eind 2018) en de langlopende vooruit ontvangen 
investeringssubsidies (k€ 84.226 eind 2019 en k€ 84.594 eind 2018) naast een daling van het 
balanstotaal met name door de daling in het eigen vermogen met k€ 7.351. 
 
Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Het werkkapitaal 
van NWO-I is in 2019 gedaald met k€ 7.348 (van k€ 61.132 naar k€ 53.784) en is ruim voldoende om 
aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen. 
 
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 
2019 1,48 en is daarmee lager dan eind 2018. Dit is een veilige waarde gelet op de betrouwbaarheid 
van de belangrijkste debiteur NWO. 
 
Tabel 2.2 Liquide middelen naar kasstromen 

 
 
De liquide middelen zijn in 2019 gedaald met k€ 8.407 van k€ 138.378 naar k€ 129.971. Deze daling 
vloeit grotendeels voort uit investeringsactiviteiten k€ 6.931 en in mindere mate is er een daling in 
de liquide middelen uit operationele activiteiten te constateren, zie ook het kasstroomoverzicht in 
hoofdstuk 10 en de toelichting in hoofdstuk 13. 
 
De kasstroom uit operationele activiteiten leidt per saldo tot een afname  van k€ 1.476 met name als 
gevolg van de saldo baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en voorzieningen (k€ 9.217), 
Vorderingen (k€ 17.576) en een afname van de Schulden (k€ 28.247). 
  
De kasstroom uit investeringsactiviteiten ontstaat door de betaalde investeringen in de materiële 

RATIO's 2019 2018
 - Solvabiliteit 29% 31%
 - Balanstotaal 293.448           301.067          
 - Werkkapitaal 53.784             61.132            
 - Current ratio 1,48 1,54

Liquide middelen naar geldstromen 2019 2018
k€ k€

- Kasstroom uit operationele activiteiten -1.476             21.714            
- Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.931             -11.462           
- Kasstroom uit  financieringsactiviteiten -                  -                 
- Overige balansmutaties -                  -                 

Mutatie Liquide middelen -8.407             10.253            
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vaste activa (k€ 13.409) en door de ontvangst van de onder de Vooruit ontvangen 
investeringssubsidie gepresenteerde post van k€ 6.800 ten behoeve van de Nieuwbouw SRON. 
 
In hoofdstuk 3.3 wordt verder ingegaan op de investeringsplannen voor de toekomst en de wijze van 
financiering gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit voor de komende jaren 
wordt in hoofdstuk 3.4 behandeld. 
 
Niet financiële prestatie indicatoren zijn opgenomen in hoofdstuk 4, governance (4.4), gedragscode 
wetenschappelijke integriteit (4.5), klachtenprocedure (4.6), duurzaamheid (4.7) en horizontale 
verantwoording (4.8). 
 
2.2 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 geactualiseerd. 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, middels Schatkistbankieren, met 
uitzondering van een specifieke bankrekening ten behoeve van SRON (saldo eind 2019 k€ 131). 
In 2019 zijn er geen langlopende leningen, zie hoofdstuk 11 Langlopende schulden en Liquide 
middelen voor afgegeven bankgaranties. 
 
2.3 Ontwikkelingen in de baten 

NWO-I ontvangt haar subsidies grotendeels van NWO. Deze Rijksbijdrage is 55 procent van de totale 
baten. Deze rijksbijdrage is nagenoeg vrij besteedbaar. Voorwaarde is dat NWO-I voor 
consolidatiedoeleinden aan NWO rapporteert op basis van de accounting manual welke is opgesteld 
op basis van RJ660. Daarnaast ontvangt NWO-I van NWO doel- en projectsubsidies. Dit is ongeveer 
20 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. 
De overige baten bedragen ongeveer 3% van de totale baten. 
 
Hoe hebben de baten zich in 2019 ontwikkeld? 
De gerealiseerde baten in 2019 zijn op het niveau van de begroting uitgekomen (zie tabel 2.3).  
Hierbinnen zijn de overige baten M€ 1 lager dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door een lichte 
stijging van de overige overheidsbijdragen en -subsidies en van de baten werk in opdracht van 
derden.  
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De baten in 2019 zijn wel duidelijk lager dan de baten in 2018 (-M€ 10,5), wat vrijwel volledig terug 
te voeren is op de baten werk in opdracht van derden. Dit is te verklaren door de afloop bij BUW, 
waar een daling van M€ 9,6 te noteren valt in de baten toegekend voor de granting verplichtingen. 
Dit is conform de afspraken met NWO over de afbouw van de BUW, zie ook bij hoofdstuk 1.1 
afwikkeling granting activiteiten. De BUW heeft een achterstand in de besteding van projecten, 
waarvoor de baten al zijn verantwoord uit hoofde van de granting verplichtingen. Dit komt tot uiting 
in de bestemde reserve van de BUW die eind 2019 k€ 18.671 bedraagt (eind 2018: k€ 22.014). In de 
komende jaren nemen de baten af, terwijl de projecten tot besteding zullen komen, wat zich zal 
uiten in hogere lasten en derhalve een negatief resultaat, waardoor uiteindelijk de bestemde reserve 
naar nihil zal afnemen. Naar verwachting zal dit in 2023 het geval zijn.  
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Tabel 2.4 Begrote en gerealiseerde baten en lasten 2019 (x € 1.000,-)  
 
 

 
  

 
 
 
2.4 Ontwikkelingen in de lasten 

De totale lasten in 2019 zijn M€ 4,7 lager dan begroot. Bij AMOLF (M€ 1,1), de BUW (M€ 3,9) en 
NWO-I Algemeen (M€ 3,6) lager dan begroot, terwijl bij CWI (M€ 1,0), NIOZ (M€ 0,8) en SRON (M€ 
1,5) de lasten hoger zijn dan begroot.  
 
 

2019 Begroot 2019 2018
k€ k€ k€

Baten
Rijksbijdragen 113.648           113.448     114.153          
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.609              1.008         740                 
Baten werk in opdracht van derden 84.308             83.864       94.975            
Overige baten 5.965              6.969         6.193              

Totaal baten 205.530              205.289       216.061              

Lasten
Personeelslasten 142.706           140.464     137.744          
Afschrijvingen 6.687              9.649         7.932              
Huisvestingslasten 8.160              7.928         7.784              
Overige lasten 55.302             59.558       67.257            

Totaal lasten 212.855           217.598     220.717          

Saldo baten en lasten -7.325             -12.309      -4.656             

Gerealiseerde herwaardering -                  -            -                  

Financiële baten en lasten -22                  -234          -37                  
Resultaat -7.347             -12.543      -4.693             

Belastingen -                  -            -                  

Resultaat deelnemingen -4                    -            -28                  
Resultaat na belastingen -7.351             -12.543      -4.721             

Aandeel derden in resultaat -                  -            -                  

Totaal resultaat -7.351             -12.543      -4.721             

2019
Begroot 2019

2018
k€ k€ k€

Resultaatverdeling
-Mutatie algemene reserve -145                -           -7
-Mutatie bestemde reserves (publiek) -5.316             -8.388       8.162
-Mutatie bestemde Fondsen -1.890             -4.155       -12.876
-Mutatie overige componenten -                 0
Totaal resultaatverdelling -7.351 -12.543 -4.721
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Binnen NWO-I-Algemeen zijn de Overige lasten lager dan begroot (M€ 2,0). De belangrijkste oorzaak 
is de lagere projectlasten dan voorzien was in de begroting. 
De totale lasten zijn ook lager dan 2018 (M€ 9,3). Het grootste verschil betreft de eenmalige 
rentelast die in 2018 is betaald met betrekking tot de verrekeningsovereenkomst met NWO (M€ 
10,3) en de afloop van de BUW (M€ 3,5). In het verleden had NWO-I meerdere langlopende leningen 
met NWO afgesloten met een gemiddeld rentepercentage van 1,67%. In 2018 is tussen NWO en 
NWO-I een verrekeningsovereenkomst afgesloten. Als uitvloeisel van de overeenkomst zijn de 
leningen geheel afgelost en is de daarbij behorende rentesubsidie afgerekend (M€ 10,3). NWO heeft 
de resterende investeringssubsidies betaald aan NWO-I.  De rekening-courant met NWO is als laatste 
verrekend. Per saldo heeft NWO k€ 10.354 aan NWO-I betaald. Hiernaast zorgen diverse personele 
ontwikkelingen bij de instituten per saldo voor M€ 3,5 hogere lasten en zijn de afschrijvingslasten M€ 
1,2 lager ten opzichte van 2018, voor een belangrijk deel komt dit voor rekening van de afschrijving 
op de gebouwen.  
 
Voor een nadere toelichting op de personeelsbezetting en –ontwikkelingen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4.2. 
 
2.5 Ontwikkelingen in het resultaat 

Het resultaat (M€ 7,4 negatief) is M€ 5,1 minder negatief dan het begroot resultaat van M€ 12,5 
negatief, als gevolg van de eerdergenoemde afwijkingen in de lasten. De bestemde reserves worden 
hierdoor M€ 3,0 minder aangesproken dan begroot en de bestemde fondsen M€ 2,3 terwijl de 
algemene reserve afneemt met M€ 0,2 (begroot: nihil).   
 
2.6 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Zoals de meeste organisaties wereldwijd wordt NWO-I geconfronteerd met de COVID-19-pandemie 
of coronacrisis. Het COVID-19 virus en de daardoor ontstane crisis begin 2020 zullen naar 
verwachting risico’s en gevolgen met zich meebrengen voor de wetenschap en de wetenschappers in 
het algemeen en voor NWO en NWO-I specifiek. Deze gevolgen hebben geen financieel gevolg voor 
de cijfers over 2019. Bij de vooruitblik op de financiële risico’s voor 2020 en verder wordt nader 
ingegaan op dit onderwerp. Tot op heden hebben zich na balansdatum geen andere gebeurtenissen 
voorgedaan die het gegeven beeld in de jaarrekening materieel zouden kunnen doen wijzigen. 
 
Hieronder volgt een toelichting op het NWO-risicomanagement, wat er is gebeurd met de 
geïdentificeerde risico’s voor 2019 en de verwachte risico’s voor 2020. 
 
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. 
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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 risicomanagement moet duidelijk zijn hoe het proces is ingericht en wie 
waarvoor verantwoordelijk is. NWO-I volgt het risicomanagement 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 risicomanagement van 
NWO-I verloopt volgens de cyclus zoals weergegeven in figuur 2.1. 
 
Figuur 2.1 Cyclus van risicomanagement NWO-I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2019 geïdentificeerde risico’s zich ontwikkeld? 
In het financieel jaarverslag NWO-I 2018 waren een aantal financiële risico’s vermeld. De stand van  
zaken ten aanzien van deze risico’s is als volgt: 
- De vloot van NIOZ wordt niet of niet op tijd vervangen. In 2019 heeft de RvB besloten tot de 

vervanging van de vloot van NIOZ. 
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- SRON heeft mogelijk additionele inkomsten nodig om hun verplichtingen voor Spica/safari na te 
kunnen komen (afhankelijk van ESA-besluit) SRON heeft hiervoor in 2019 een inverdienstrategie 
opgesteld. Pas in 2021 zal bekend worden of dit project zal worden toegekend.  

- Het tekort op de Bureaubegroting voor 2020 is gedekt vanuit het saldo bestemde reserves eind 
2019 voor k€ 878 van het Bureau en k€ 823 uit de Algemene Reserve van NWO-I. 

- Kosten voor ontwikkeling NWO-I vanaf 2020, waaronder aanschaf en inrichting van nieuwe 
administratieve systemen voor Financiën en P&O (totale investeringskosten circa M€ 5) zijn 
opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2024. 
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Welke strategische risico’s zijn er voor 2020 en verder? 
Begin 2019 zijn door het stichtingsbestuur de generieke en strategische risico’s voor NWO-I 
geïdentificeerd. Per risico zijn de mitigerende maatregelen bepaald. 

 
 
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.  
De risico’s worden periodiek door elk instituut gerapporteerd aan het stichtingsbestuur. De 
waardering van een risico (Hoog, Middel, Laag) wordt mede bepaald door de kans dat iets 
plaatsvindt, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte werking (effectiviteit) van een 

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 verplichtingen 
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 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

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.

Hoog

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 haar strategische 
doelstellingen niet bereikt. 

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

Toepassen van strategische 
personeelsplanning, juiste incentives om 
medewerkers te houden, goed opleidingen 
beleid, en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

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
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beheersmaatregel. Tevens is de waardering gebaseerd op de kwantitatieve (gevolg schade) impact. 
Dit wordt vastgelegd in het gedetailleerde risicoregister. Per halfjaar worden deze risico’s samen met 
de financiële cijfers, de begroting en prognose naast de projectportfolio besproken met management 
instituut en stichtingsbestuur. Uiteraard komen daarbij de wetenschappelijke ontwikkelingen die 
tevens worden getoetst aan het strategisch plan en de personele ontwikkelingen en oog voor talent 
aan bod. 
Alle in de tabel genoemde strategische risico’s komen bij deze gesprekken in meer of mindere mate 
aan de orde. 
 
Welke financiële risico’s zijn er voor 2020 en verder? 
De financiële risico’s voor NWO-I zijn opgenomen in de door het stichtingsbestuur vastgestelde 
begroting 2020. De belangrijkste financiële risico’s zijn: 
- Verschillende opties worden verkend om de toekomstige exploitatie kosten van de nieuw aan te 

schaffen vloot van NIOZ volledig financieel gedekt te krijgen. Dit heeft op dit moment een 
negatief effect op de toekomstige resultaten van NIOZ. 

- Impact van de verhuizing van SRON. Het risico zit vooral in mogelijke overschrijding van het 
bouwkostenbudget. Op dit moment is sprake van een beheerste situatie, het project loopt op tijd 
en volgens begroting. Daarnaast is sprake van een risico in personele zin, personeelsretentie en 
projectuitvoering in relatie tot de verhuisplanning.  

- Het project Safari is van SRON is gecommitteerd aan ESA, maar de funding hiervan voor SRON is 
nog niet rond. Het gaat om een bedrag van minimaal M€ 7.  

- De begroting van het Bureau NWO-I is niet volledig gedekt vanaf 2021. Het financiële tekort voor 
de begroting 2021 en volgende jaren van het bureau bedraagt ongeveer M€ 1,5 aflopend naar 
M€ 1,2 in 2024. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats in 2020 op basis van het 
nieuwe dienstverleningsmodel. 

- NWO-I heeft nog geen toezegging van NWO/OCW voor looncompensatie over 2020 om de 
stijging van de salariskosten met 2,6% als gevolg van de begin 2020 afgesloten CAO 2020 op te 
kunnen vangen.   

 
Onzekerheid omtrent Corona crisis 
De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus en de maatregelen van de Nederlandse overheid om 
deze uitbraak te beheersen hebben grote effecten op onze samenleving. 
NWO-I medewerkers werken sinds half maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis, met gevolgen voor 
de voortgang van het wetenschappelijke en technische werk aan de instituten (en universiteiten). 
Hieronder volgt een uiteenzetting van de (financiële) gevolgen van deze gebeurtenissen na 
balansdatum en de daaruit volgende continuïteitsveronderstelling. 
 
NWO-I kent in hoofdlijnen 3 financieringsbronnen met elk hun eigen risicoprofiel: 
Rijksbijdragen 

Deze, gegarandeerde, bate bedraagt in de begroting 2020 k€ 116.902, 58% van de totale 
baten. De kosten van activiteiten die vertraging oplopen blijven gedekt.  

Overheidsbijdragen/ subsidies andere overheden en projectsubsidies NWO 
Baten k€ 41.773, 20% van de totale baten. 
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Vertraging in deze projecten kan leiden tot verlenging van projecten. De kosten als gevolg 
van verlenging komen slechts voor een klein deel ten laste van het boekjaar 2020. Veel 
kosten zullen verdeeld over de komende 3 à 4 jaar zichtbaar worden. 
NWO heeft op 4 juni 2020 een richtlijn voor “Lopend onderzoek dat gehinderd wordt door de 
coronacrisis” gepubliceerd, waarin NWO zich flexibel opstelt om samen met onderzoekers 
tot passende oplossingen te komen, een en ander budgetneutraal.  

Baten werk in opdracht van derden 
Baten k€ 37.210, 18% van de totale baten. 
In deze financiering zijn de contractuele afspraken, over prestatielevering of de 
verantwoording van inzet en/of kosten, met derde partijen (EU/ESA /Overige overheden/ 
bedrijven enz.) van belang.  
Voor het geval dat een prestatieverplichting niet op de afgesproken tijd geleverd kan 
worden, worden of zijn er afspraken gemaakt over de afronding.  Eventuele uitloop zal tot 
kostenstijging leiden die ook hier verdeeld over de boekjaren zichtbaar zal zijn. 

 
NWO-I heeft een eerste inventarisatie op hoofdlijnen gemaakt van de financiële gevolgen en risico’s 
bij een (gedeeltelijke) sluiting van de instituten van respectievelijk 3- en 6 maanden en een 
“productiviteitsdaling” van 50% en 100%. Hierbij is mede rekening gehouden met compliance 
risico’s, projectrisico’s waarbij onder andere rekening is gehouden met mogelijke verlengingen, 
projecten met mogelijke terugbetalingsverplichtingen, mogelijke risico’s bij co-funding. 
 
De totale financiële gevolgen van de Corona crisis liggen voor de respectievelijke scenario’s naar 
verwachting tussen de M€ 6 en M€ 17 verdeeld over dit jaar en komende boekjaren. De negatieve 
gevolgen voor 2020 zullen tussen de M€ 5 en M€ 11 liggen. Deze gevolgen zullen hun weerslag 
krijgen in de meerjarenbegroting 2021-2025 die in het najaar 2020 wordt opgesteld (zie ook 
hoofdstuk 3 Meerjarenbegroting 2020-2024), waarin de prognose voor 2020 is meegenomen. 
 
NWO is in overleg met onder andere het Ministerie van OCW over compensatie van de gevolgen 
voor NWO-I van de Corona crisis. 
 
NWO-I verwacht niet dat deze situatie gevolgen zal hebben voor de continuïteit op de kortere 
termijn. 
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3 Meerjarenbegroting 2020-2024 

Op 9 oktober 2019 heeft het stichtingsbestuur de geconsolideerde meerjarenbegroting 2020-2024 
van NWO-I vastgesteld. Deze begroting is op 21 november 2019 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 tabel 3.1 en 5 grondslagen). 
In deze begroting zijn derhalve de financiële gevolgen van de coronacrisis niet opgenomen. Dit volgt 
bij de meerjarenbegroting 2021-2025 met de prognose voor 2020. 
 
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. 
 
3.1 Financieel perspectief 

De basissubsidie van de instituten wordt gefinancierd door NWO en bevat naast structurele 
componenten ook incidentele componenten. De basissubsidie behoudt de komende jaren naar 
verwachting haar stabiele karakter. Naast de basissubsidie verwerven de instituten met succes 
projectmiddelen bij NWO, de Europese Unie, de overheid en uit de samenwerkingen met 
universiteiten en het bedrijfsleven. De verwachting is dat de instituten de komende jaren hun 
projectportfolio op peil weten te houden. 
 
De baten voor 2020 zijn begroot op M€ 203. In de begroting gaat NWO-I uit van de reeds 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 granting functie van FOM die 
additioneel door NWO worden gefinancierd. 
 
In de meerjarenbegroting zijn nieuwe middelen opgenomen voor de relocatie van SRON naar Leiden 
en de OCW-bijdrage aan investeringen in het kader van SKA via ASTRON.   
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3.2 Begrote baten en lasten 

Hieronder ziet u eerst hoe de baten en lasten zich de komende vijf jaar naar verwachting 
ontwikkelen, waarbij nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de coronacrisis (tabel 3.1).  

 
 
De opvallendste ontwikkelingen in deze begroting zijn:  
• De belangrijkste redenen voor de afnemende baten met M€ 32 van 2020 naar 2024 zijn de 

afloop van de granting verplichtingen via de BUW (-M€ 21) en de terughoudende inschatting van 
te verwerven baten door acquisitie (-M€ 11). Dit heeft ook zijn weerslag in de lagere lasten. 

• 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 vanuit PPS-projecten en 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. 

• Het negatieve resultaat bestaat voor een groot deel uit het inlopen van de bestemde reserves op 
de aflopende granting verplichtingen, maar ook als gevolg van effecten tussen het verkrijgen van 
subsidies en de lasten daarvan zoals bijvoorbeeld bij de afschrijvingen. Vanaf 2023 hebben de 
afschrijvingen met betrekking tot de vlootvervanging bij NIOZ nog geen dekking wat eveneens 
leidt tot een negatief resultaat. 

  

Realisatie

Goed-
gekeurde 
begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

baten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rijksbijdragen 113.648 116.902 119.896 118.421 115.766 114.754
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.609 6.520 4.540 1.000 1.000 500
Baten werk in opdracht van derden 84.308 72.462 61.158 54.410 50.246 49.047
Overige baten 5.965 7.317 7.329 6.906 7.125 7.250
Totaal baten 205.530 203.201 192.923 180.737 174.137 171.551

lasten
Personeelslasten 142.706 135.320 126.776 117.495 113.399 109.006
Afschrijvingen 6.687 8.805 11.463 11.608 13.054 12.750
Huisvestingslasten 8.160 16.758 16.354 9.336 8.608 8.630
Overige lasten 55.302 56.363 53.907 50.658 48.756 50.128
Totaal lasten 212.855 217.246 208.499 189.097 183.816 180.514

Saldo baten en lasten -7.325 -14.045 -15.576 -8.360 -9.679 -8.963

Gerealiseerde herwaardering 0 0 0 0 0 0

Financiële baten en lasten -22 0 0 0 0 0

Resultaat -7.347         -14.045       -15.576       -8.360         -9.679         -8.963        

Resultaat deelnemingen -4 0 0 0 0 0

Totaal resultaat -7.351 -14.045 -15.576 -8.360 -9.679 -8.963
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Alle NWO-instituten verwerven financiële middelen in aanvulling op hun door NWO beschikbaar 
gestelde basissubsidie uit de Rijksbijdragen. Motivatie en aanpak hiervoor zijn afhankelijk van de 
missie en context van het instituut en daarmee verschillend per instituut. Dit geldt ook voor het per 
instituut opgenomen volume nog te verwerven subsidies en contracten. 
 

CORTEX: Zelflerende machines openen 
jacht op kosmische explosies 
De Nationale Wetenschapsagenda 
kende in 2019 M€ 4,5 toe aan CORTEX, 
het Centrum voor Onderzoek in Real 
Time naar het Explosieve Universum. Het 
CORTEX-samenwerkingsverband van 13 
partners uit wetenschap, bedrijfsleven 
en maatschappij gaat zelflerende 
machines sneller maken: om enorme 
kosmische explosies beter te begrijpen, 
en voor technologische vernieuwingen 
voor de maatschappij. 

 
Kunstmatige intelligentie is sinds kort een belangrijk deel van onze maatschappij. Virtuele assistenten 
in je mobiele telefoon en zoekresultaten terugkrijgen precies naar jouw smaak zijn heel normaal. Ook 
in de wetenschap helpen zelflerende machines, door patronen te ontdekken in de natuur en het 
heelal. Maar om bijvoorbeeld zelfsturende auto’s of dynamische fabricage mogelijk te maken, 
moeten deze machines sneller worden. Ook voor fundamenteel onderzoek zijn snellere zelflerende 
machines belangrijk, bijvoorbeeld om de pas ontdekte dynamische kant van het heelal in kaart te 
brengen. Felle explosies van licht en zwaartekrachtsgolven gaan overal in de hemel af. 
Wetenschappers en het publiek zijn nieuwsgierig waar die vandaan komen. 
 
“In CORTEX willen we deze open vragen beantwoorden door fundamenteel onderzoek te koppelen 
met de maatschappij,” zegt onderzoeksleider dr. Joeri van Leeuwen (ASTRON). “We kunnen zulke 
ambitieuze doelen alleen verwezenlijken wanneer academische, toegepaste, publieke en commerciële 
partners samenwerken.”. 
 
3.3 Investeringsplannen en omstandigheden die de begroting beïnvloeden 

Vlootvernieuwing NIOZ 
De plannen voor de vlootvervanging NIOZ zijn in 2019 verder uitgewerkt. De Raad van Bestuur heeft 
een voorgenomen besluit genomen om de schepen Navicula en Pelagia te vervangen. Het besluit van 
de Raad van Bestuur is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en heeft tevens een positief advies 
van de COR gekregen. Momenteel worden, samen met NWO, verschillende opties verkend om de 
toekomstige exploitatie kosten volledig financieel gedekt te krijgen. 
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Nieuwbouw SRON 
De voortgang van de relocatie van SRON van Utrecht naar Leiden gaat volgens planning en conform 
de budgetafspraak. Het budget omvat exclusief de bouwgrondwaarde M€ 55,8. Naar verwachting 
wordt ruim M€ 51,2 geactiveerd als investering en wordt M€ 4,6 verwerkt als directe bouwlasten. 
Ultimo 2019 is M€ 10,9 opgenomen als vooruitbetaalde materiële vaste activa wat betreft de 
nieuwbouw. 
 
Renovatie Nikhef  
Voor de renovatie van Nikhef heeft de Raad van Bestuur van NWO in 2018 een toewijzing van M€ 26 
gedaan. Nikhef ontvangt dit als een basissubsidie van M€ 1,3 per jaar in de periode 2019 t/m 2038. 
Nikhef zal dit zelf aanvullen met middelen uit de basisfinanciering (M€ 6, in de periode 2017 - 2026) 
en uit de datacenterexploitatie (M€ 7, in de periode 2019 - 2028) om het totaal benodigde bedrag 
van M€ 39 te bereiken. 
 
Afloop BUW 
De onderzoeksactiviteiten binnen de BUW zijn toegekend in het kader van de voormalige granting 
functie van FOM. Als gevolg van de uitfasering daarvan neemt de omvang van de BUW af. De 
personele omvang daalde van 334 FTE eind 2018 naar 220 FTE eind 2019. De verwachting is dat de 
BUW in 2023 kan worden opgeheven. 
 
Gevolgen Coronacrisis 
De gevolgen van de coronacrisis worden beschreven in hoofdstuk 2.6 Beschrijving van de 
belangrijkste risico’s en onzekerheden: onzekerheid omtrent Corona crisis. 
De totale financiële gevolgen van de Corona crisis liggen voor de respectievelijke scenario’s naar 
verwachting tussen de M€ 6 en M€ 17 verdeeld over de komende boekjaren. De negatieve gevolgen 
voor 2020 zullen tussen de M€ 5 en M€ 11 liggen. 
 
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 de cijfers in de kaderbrief en op basis van de reeds 
verworven projecttoekenningen en contracten wordt de begroting van NWO-I opgesteld. In de 
begroting 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 2020 van NWO-I is een overzicht opgenomen van het verloop van het eigen 
vermogen van NWO-I. Het eigen vermogen zal de komende jaren dalen als gevolg van het aflopen 
van de projecten gehonoreerd vóór 2017 in het kader van de granting functie van FOM en als gevolg 
van het inlopen van de bestemde reserves bij de instituten. Ook hebben de diverse grote 
investeringsprojecten zoals de vlootvervanging NIOZ, nieuwbouw SRON en de renovatie Nikhef een 
majeure invloed op de ontwikkeling van het vermogen van de stichting, waarbij naar verwachting 
voor 2020 en verder er ook gevolgen zullen zijn voor de uitvoering van projecten die vertraging 
oplopen als gevolg van de Coronacrisis. Deze laatste gevolgen zijn niet meegenomen in de 
onderstaande tabellen over het Eigen vermogen en liquiditeit. 
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De begrote daling van het eigen vermogen heeft ook consequenties voor de verwachte stand van de 
liquide middelen. De liquide middelen nemen af onder invloed van grote investeringsuitgaven in 2021 
en verder. Naar verwachting is er vanaf 2021 sprake van een negatieve liquiditeit. In 2020 zal bij de 
opstelling van de meerjarenbegroting 2021-2025 de ontwikkeling in de liquiditeit worden 
gemonitord, waarbij tevens rekening zal worden gehouden met de gevolgen van de corona crisis.  
NWO heeft in haar meerjarenbegroting rekening gehouden met een lening aan NWO-I voor de 
financiering van deze grote investeringsuitgaven van in totaal M€ 128,8, waarmee het begrote tekort 
kan worden opgevangen. 
 

 
 
In 2019 is voor het eerst de begroting van de balans in meerjarig perspectief beschikbaar gekomen. 
In de balansbegroting is ervoor gekozen de debet en creditposities van de rekening-courant posities 
die de instituten hebben met NWO-I algemeen te verrekenen met de liquide middelen zodat het 
saldo liquide middelen beter inzicht geeft in de liquiditeitsbehoefte per instituut en voor NWO-I 
totaal. De balansbegroting geeft inzicht in de verwachte posities van de verschillende balansposten 
in meerjarig perspectief. Het begrote balanstotaal daalt in de komende jaren van 2020 naar 2024 
met M€ 80, voornamelijk als gevolg van de dalende liquiditeitspositie onder invloed van grote 
investeringsuitgaven. De vaste activa nemen als gevolg van gedane investeringen substantieel toe. 
Geactiveerde onderdelen van nieuwbouw en renovatieprojecten worden volgens de componenten 
methode afgeschreven. Het Eigen Vermogen daalt volgens planning onder andere doordat 
achterstand in onderzoeken wordt ingelopen en doordat de bestemde reserve van de BUW afneemt. 
Daarnaast zijn de baten in werk opdracht van derden, door nog onvoldoende inzicht in de verdere 
toekomst, behoudend begroot waardoor deze een dalende trend laten zien.  
 

 
 
De personele omvang van de stichting zal de komende jaren dalen als gevolg van het aflopen van de 
granting functie en van het teruglopen van de projectportfolio. De verhouding vaste aanstellingen 
versus tijdelijke aanstelling zal in de komende jaren omslaan naar meer vaste aanstellingen, ook  dit 
komt voornamelijk door de afloop van de granting functie waarvan oudsher meer tijdelijke 
aanstellingen voorkwamen. 

Eigen vermogen Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000) Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024
Eigen vermogen 86.040         68.146         52.570         44.210         34.531         25.568        

Liquiditeit Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Beginsaldo 138.378 111.280 27.552 -37.120 -85.956 -91.573
Ontvangsten 229.906 206.723 194.180 182.868 174.375 171.085
Uitgaven 238.313 290.451 258.851 231.704 179.992 169.847
Eindsaldo 129.971 27.552 -37.120 -85.956 -91.573 -90.335

Balans Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024

- Immateriële vaste activa 36 0 0 0 0 0
- Materiële vaste activa 125.823 185.878 223.910 252.486 240.822 227.717
- Financiële vaste activa 2.288 1.610 1.610 1.610 1.610 1.352

128.147 187.488 225.520 254.096 242.432 229.069

- Vorderingen 35.330 34.722 33.133 32.094 31.306 31.067
- Liquide middelen 129.971 27.552 -37.120 -85.956 -91.573 -90.335

165.301 62.274 -3.987 -53.861 -60.268 -59.269

Totaal activa 293.448 249.762 221.534 200.235 182.165 169.801

Eigen Vermogen 86.040 68.146 52.570 44.210 34.531 25.568
- Voorzieningen 11.665 8.091 7.620 5.540 4.487 4.619
- Schulden 195.743 173.525 161.344 150.485 143.147 139.614

Totaal passiva 293.448 249.762 221.534 200.235 182.165 169.801
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De voorgeschreven opsplitsing van personeel vanuit de RJ is naar Bestuur/Management van NWO-I 
zijnde de directeuren en instituutsmanagers (gemiddeld 2 FTE per instituut); het personeel voor het 
primaire proces (alle wetenschappelijke functies) en het ondersteunend en overige personeel (als 
technici, ICT, facilitair en dergelijke, personele en financiële medewerkers. 
 
B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
Dit onderdeel wordt toegelicht in hoofdstuk 4.4. Governance. 
 
B.2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Voor deze beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 2.7. 
 
B.3. Rapportage toezichthoudend orgaan 
Deze rapportage is opgenomen in hoofdstuk 3.5 Verslag Raad van Toezicht. 
 
Conclusie Coronacrisis met betrekking tot de continuïteit 
NWO-I heeft reeds verschillende maatregelen getroffen om de continuïteit van de activiteiten te 
waarborgen, maar zal de komende maanden de ontwikkelingen van deze virusuitbraak nauwlettend 
blijven volgen en daar waar nodig additionele maatregelen nemen. Tot op heden hebben zich na 
balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die het gegeven beeld in de jaarrekening materieel 
zouden kunnen doen wijzigen. 
 
3.5 Verslag Raad van Toezicht 

In 2019 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer plenair in aanwezigheid van de leden van de RvB 
over zowel interne aangelegenheden als externe ontwikkelingen. De vergaderingen werden meestal 
voorafgegaan door een besloten vergadering van de RvT. Een delegatie van de raad was in december 
aanwezig bij het algemeen overleg tussen de bestuurder en de centrale ondernemingsraad. De RvT 
heeft conform de wet en het bestuursreglement de RvB in aanwezigheid van de accountant 
geadviseerd over het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020. De raad is 
verder gehoord over het voorgenomen besluit voor de vlootvernieuwing en wijzigingen in de 
governance van NWO-I. Naar aanleiding van het aflopen van de eerste benoemingstermijnen van 
een aantal leden van de RvB, tevens leden van het stichtingsbestuur, heeft de raad na een externe 
wervingsprocedure twee nieuwe leden aan de minister voorgedragen.  
 

Personeel Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Gemiddeld aantal werknemers FTE) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste aanstellingen 865 824 813 799 788 775
Tijdelijke aanstelling 900 729 613 545 522 508
Totaal 1.765 1.553 1.426 1.343 1.310 1.283

Personeel Realsatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Gemiddeld aantal werknemers FTE) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bestuur/Management 18 20 20 20 20 20
Personeel primair proces/wetenschappelijke 
functies 1061 796 687 616 590 576
Ondersteunend personeel/overige 
medewerkers 686 738 719 707 700 686
Totaal 1.765 1.553 1.426 1.343 1.310 1.283
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Ter voorbereiding op de RvT-vergaderingen heeft de auditcommissie vier keer vergaderd met de 
portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën over de interne controle en de bedrijfsvoering. Met 
de externe accountant heeft de auditcommissie de bevindingen besproken over de jaarrekening 
2018 en de managementletter 2019. De auditcommissie heeft verder geadviseerd over de 
vlootvernieuwing en governance van NWO-I. Ter voorbereiding op het verkrijgen van de OOB-status 
van NWO heeft de audit commissie prof. Peter Sampers als extern lid voorgedragen.  
 
Zie het NWO Jaarverslag van NWO voor een uitvoerige rapportage. 
(URL: https://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/jaarverslag) 
 

https://www.nwo.nl/over-nwo/communicatie/jaarverslag
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4 NWO-I in 2019 

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 inspelen 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 subsidieverlening, 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. 
Daaropvolgend 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 
bestuursreglement 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. 

 
De volgende negen 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  
• het samenwerkingsverband ARCNL | Advanced Research Center for Nanolithography 
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Tevens bevat NWO-I: 
• 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 2019 
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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 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 maatschappelijke 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, kwetsbaarheids-
vermindering of kostenverlaging). Daaronder valt bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van 
strategie, financieel beheer, inkoop, vastgoed, personeel, communicatie en juridische zaken. 
 
Waaruit bestaat de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen? 
In de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) zijn de circa 140 universitaire werkgroepen 
op 12 universitaire locaties opgenomen. Aan het hoofd van iedere werkgroep staat een 
werkgroepleider, meestal een hoogleraar in dienst van de betrokken universiteit. Deze werkgroep 
leider 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. 
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Nieuwe (interim-) directeuren én directeur herbenoemd 
Het stichtingsbestuur benoemde na het vertrek van Catrien Bijleveld als directeur van het NSCR Peter 
van der Laan als interim-directeur, mede met de opdracht zorg te dragen voor de implementatie van 
de in het verslagjaar uitgevoerde verkenning naar missie en strategie van het NSCR per augustus 
2019. 
 
Het stichtingsbestuur benoemde na het vertrek van Christa Hooijer als directeur van het bureau 
NWO-I Ed van den Berg per september 2019 tot interim-directeur Bedrijfsvoering bureau, in 
afwachting van en ter voorbereiding op de wijziging in de governance van NWO-I. 
 
Het stichtingsbestuur (her)benoemde Stan Bentvelsen als directeur van Nikhef per december 2019. 
 
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 Stichtingsbestuur 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.  
 
Naast de Instituutsadviesraad hebben vrijwel alle instituten een Wetenschappelijke adviesraad. Deze 
adviseert de directeur 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 2019 bedroeg de gemiddelde personele omvang van NWO-I 1.765 FTE, dit is lager dan de 
omvang per 1 januari 2019 (1.859 FTE). De daling is verwacht en wordt verklaard door de afbouw 
binnen BUW. 
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Tabel 4.1 Gemiddeld aantal medewerkers (in FTE) NWO-I per 31-12-2018 en 31-12-2019 

 

 
Per 31-12-2019 bestaat het Bestuur/Management van NWO-I zijnde de directeuren en 
instituutsmanagers uit 18 FTE; het ondersteunend en overige personeel (als technici, ICT, facilitair en 
dergelijke, personele en financiële medewerkers) uit 686 FTE en het personeel voor het primaire 
proces (alle wetenschappelijke functies) uit 1.061 FTE. 
 
Ondernemingsraad: hoe is de medezeggenschap ingericht? 
Elk van de instituten heeft een eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De 
bureaumedewerkers 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 

 
De ondernemingsraad is ingesteld volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De 
ondernemingsraad ondersteunt en adviseert bestuur en directie bij de besluitvorming rond 
belangrijke beslissingen, vanuit het perspectief van het personeel in het belang van de continuïteit 
van de organisatie. In grote lijnen voorziet de wet in een drietal instrumenten die een OR helpen bij 

FTE-gemiddeld
 NWP/T NWP/V OIO WP/T WP/V Totaal
per 31-12-2018 112,5 577,9 586,0 325,5 257,1 1.859,1
per 31-12-2019 105,3 596,9 493,7 301,3 267,8 1.765,0
Verloop -7,2 19,0 -92,3 -24,2 10,7 -94,1

Legenda Omschrijving
NWP Niet wetenschappelijk personeel
WP Wetenschappelijk personeel
T Tijdelijk
V Vast
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de uitvoering van haar werk. Dat zijn het Adviesrecht, het Instemmingsrecht en het Initiatiefrecht. 
Het adviesrecht speelt bij de categorie “belangrijke besluiten inzake de organisatie”, het 
instemmingsrecht bij wijzigingen in personele zaken (voor zover die niet in een CAO geregeld zijn) en 
het initiatiefrecht strekt zich uit over alle domeinen en bureau NWO-I. Daarnaast heeft de OR het 
recht bestuursleden op te roepen, inzage in alle stukken te hebben die, naar de mening van de OR, 
voor haar oordeelsvorming van belang kunnen zijn, achterbanraadplegingen te organiseren etc. 
De OR-NWO heeft tweewekelijks op dinsdag een informeel overleg. Daarnaast is er een maandelijks 
overleg met de Bestuurder. Tweemaal per jaar wordt er, samen met de COR (de Centrale 
Ondernemingsraad), overlegd met de Bestuurder. 

Diversiteitsbeleid  
In 2018 heeft de RvB van NWO het Implementatieplan diversiteitsbeleid vastgesteld.  
Binnen het diversiteitsbeleid heeft NWO-I een drietal speerpunten waar zij op focust. Dat zijn: 
- meer in- en doorstroom van vrouwen binnen de wetenschap en techniek 
- meer instroom van mensen met een arbeidsbeperking conform de participatiewet 
- vorm geven aan activiteiten rondom de doelgroep LHBTI. 
In het kader van bovengenoemde speerpunten zijn in 2019 meerdere netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd, waaronder netwerkbijeenkomsten voor LHBTI-ers.  
In het directeurenoverleg zijn voor NWO-I streefcijfers vastgesteld voor de komende vijf jaar om het 
aandeel vrouwelijke werknemers binnen de wetenschap en de techniek te vergroten tot 
respectievelijk 25% en 10%.  
 
Het Women In Science Excel (WISE) programma dient ter stimulering van meer vrouwen binnen de 
wetenschap en techniek. De derde call binnen dit programma heeft in 2019 drie WISE-toekenningen 
binnen de instituten opgeleverd. In juni 2019 heeft het Stichtingsbestuur besloten om het WISE-
programma om te vormen tot een werkgeversfonds waaruit de instituten een financiële bijdrage 
kunnen ontvangen wanneer zij een vrouwelijke onderzoeker in dienst nemen. 
In onderstaande tabel worden de werkelijke aantallen en percentages vrouwen per 
personeelscategorie weergegeven. De percentages zijn per 1-1-2020 nog lager dan het 
streefpercentage. Het is de bedoeling dat NWO-I in de komende 5 jaren toegroeit naar het 
streefcijfer. 
 
Tabel 4.2 Aantal en percentage vrouwen per personeelscategorie 

 
 

Oio opleidingen 

Onderzoekers in opleiding zijn werknemers die met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek 
een leertraject doorlopen dat resulteert in een proefschrift en een doctorstitel, de erkenning als 

Soort personeel Eindtotaal Soort personeel Eindtotaal
Niet wetenschappelijk 
personeel/Tijdelijk 81 63% 48 37% 129

Niet wetenschappelijk 
personeel/Tijdelijk 86 66% 44 34% 130

Niet wetenschappelijk 
personeel/Vast 470 72% 182 28% 652

Niet wetenschappelijk 
personeel/Vast 462 73% 174 27% 636

Onderzoekers in opleiding 340 69% 155 31% 495 Onderzoekers in opleiding 402 69% 180 31% 582

Wetenschappelijk personeel/Tijdelijk 234 71% 95 29% 329 Wetenschappelijk personeel/Tijdelijk 239 69% 105 31% 344

Wetenschappelijk personeel/Vast 244 85% 42 15% 286 Wetenschappelijk personeel/Vast 240 87% 37 13% 277
Totaal alle medewerkers NWO-I 1.369 72% 522 28% 1.891 Totaal alle medewerkers NWO-I 1.429 73% 540 27% 1.969

1-1-2020 1-1-2019
M V M V
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zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker. De uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vereist 
primair en hoofdzakelijk inhoudelijke kennis van het eigen onderzoeksveld van de PhD student.  

Bij de inhoudelijke ontwikkeling van de Onderzoeker in opleiding hoort veel meer dan inhoudelijke 
wetenschappelijke kennis. Het zijn van een volwaardig gepromoveerd wetenschapper met goede 
kansen op de arbeidsmarkt vergt naast vakinhoudelijke kennis en onderzoekvaardigheden ook “soft 
skills”.  

Organisatieonderdelen (instituten en de BUW) bepalen zelf welke trainingen (v.w.b. inhoud en 
aanbieder) zij, in aanvulling op interne begeleiding en opleiding m.b.t. de hard skills, voor hun oio’s 
organiseren. Een gezamenlijke inkoop en organisatie van trainingen en cursussen die vaak en aan 
veel NWO-I-oio’s worden aangeboden heeft een toegevoegde waarde. 

In verband met de aflopende contracten met betreffende trainingsbureaus is in 2019 een 
inkoopprocedure georganiseerd in lijn met de Aanbestedingswet 2012 om vanaf 2020 de trainingen 
middels een aanbestedingsprocedure te gunnen.  

Een ‘meervoudig onderhandse procedure betreffende opleidingen voor promovendi’ heeft 
geresulteerd in een “oio opleidingsprogramma” vanaf 2020 dat de gezamenlijke inkoop en 
organisatie van een viertal trainingen omvat: Taking charge of your PhD project, The art of 
presenting science, The art of scientific writing en Career orientation. De trainingen worden door drie 
verschillende bureaus gegeven. 
 
Bureau NWO-I verhuizing naar Nova Zembla 
Vanaf juni 2019 heeft het Bureau NWO-I samen met het NWO-domein TTW en SIA een nieuwe 
kantoorruimte, het gebouw Nova Zembla betrokken. Het nieuwe kantoor is ingericht om flexibel of 
activiteitgericht werken mogelijk te maken. Op de verschillende verdiepingen zijn zogenaamde 
dynamische en focuszones ingericht. Medewerkers kunnen daardoor op elk moment een werkplek 
kiezen die aansluit bij hun taken op dat moment. Daaronder valt ook het maken van een keuze 
tussen werken in Den Haag of Utrecht. Een verdieping is ingericht voor vergaderingen van groepen 
met verschillende omvang en heeft een auditorium. 
 
Deelakkoord nieuwe uitvoeringsregelingen 
Op 10 december 2019 bereikten bestuurder en de COR overeenstemming over een deel van de 
uitvoeringsregelingen (UVR). Over UVR 1 (Reiskosten woon-werkverkeer) en UVR 4 
(Studiefaciliteiten) is in 2020 verder onderhandeld. 
 
Herziening functiegebouw 
Het project herziening functiegebouw waarmee in 2018 een start was gemaakt is in 2019 zo goed als 
voltooid. Het project heeft betrekking op de ondersteunende functies binnen NWO-I en op de 
functies in NWO-D. Wetenschappelijke en technische functies bij NWO-I bleven vooralsnog buiten 
beschouwing. 
 
Per 1 mei 2019 werden de medewerkers van NWO-D ingedeeld in een nieuw functieprofiel. Het 
merendeel van de medewerkers met een ondersteunende functie bij NWO-I had op dat moment ook 
al een functieprofiel kunnen ontvangen. Maar ondersteunende afdelingen bij instituten zijn kleiner 
dan die bij NWO-D met als gevolg dat er meer sprake is van combinatiefuncties waar aanvullende 
profielen voor nodig kunnen zijn. Taken die, vanwege hun omvang, bij NWO-D tot unieke profielen 



- 42 - 

 

leiden, worden bij instituten namelijk soms gecombineerd in een functie. De tweede helft van 2019 
werd gebruikt om deze situaties te analyseren en daarvoor geschikte profielen te laten vaststellen.  
Eind 2019 hadden ook vrijwel alle NWO-I medewerkers met een ondersteunende functie een nieuw 
functieprofiel. NIOZ-medewerkers ontvingen hun nieuwe profiel in januari 2020. Bij DIFFER 
ontvangen medewerkers hun nieuwe profiel in februari 2020. Dit om in te kunnen spelen op enkele 
actuele interne taakverschuivingen. En voor 11 medewerkers met 11 unieke functies moet nog een 
profiel worden opgesteld.  
 
In de tweede helft van 2019 vond overleg plaats tussen bestuurder en COR over de vraag of m.b.t het 
nieuwe functiehuis instemming of advies gevraagd had moeten worden. Resulterende afspraak was 
dat dat de functieniveaubepalende criteria, die onderdeel zijn van de nieuwe functieprofielen, ter 
instemming aan de centrale ondernemingsraad werden voorgelegd. De COR zal nieuw te beschrijven 
functieprofielen ter informatie ontvangen. 
 
Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen: 
Het merendeel van de instroom in de uitkeringen ontstaat door het aflopen van dienstverbanden van 
onderzoekers in opleiding.  
Ons beleid om de uitkeringen na ontslag of - voor het overgrote deel- na het aflopen van tijdelijke 
contracten te beheersen is als volgt. Om de onderzoekers in opleiding te begeleiden bij het zoeken 
naar een baan direct na NWO-I, bieden wij de mogelijkheid om individuele basistrainingen te volgen 
op het gebied van loopbaanplanning. Gedurende het dienstverband worden de onderzoekers in 
opleiding uitgenodigd om vaardigheidstrainingen te doen teneinde hun kansen op het vinden van 
een aansluitende baan na het einde van het dienstverband te vergroten.  
Daarnaast heeft NWO-I een overeenkomst gesloten met dienstverlener Qare die namens NWO-I de 
re-integratieverplichtingen die wij als eigenrisicodrager hebben uitvoeren, bij gevallen waarbij de 
verwachting is dat het vinden van een nieuwe baan niet eenvoudig zal zijn. 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).  
NWO-I is eigenrisicodrager voor de WW wat betekent dat de kosten door NWO-I gedragen moeten 
worden. De uitvoering van de WW wordt door UWV gedaan. UWV stuurt maandelijks facturen naar 
NWO-I welke, op basis van de wettelijke verplichting betaald moeten worden. De lasten worden in 
rekening gebracht op het onderdeel waar de ex-werknemer gedurende het dienstverband met NWO-
I werkzaam was.  
Op deze wijze wordt bijgedragen aan de compliance met wet- en regelgeving bij ontslag. 
 
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) 
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• Infrastructuur (toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur) 
• Kennisbenutting (effectief gebruik van kennis door co design en co creatie) 
 
De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en 
maatschappelijke 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 kernwaarden 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. 
Medewerkers 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. 

 
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 2019 vastgestelde en door NWO goedgekeurde begroting is 
opgenomen in hoofdstuk 3.  
 
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.  
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4.4 Governance 

Het stichtingsbestuur van NWO-I houdt zich aan de code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Het 
stichtingsbestuur 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 bedrijfsvoering, 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. Niek Lopes Cardozo, voorzitter domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), 

portefeuillehouder AMOLF en Nikhef 
- Prof. dr. Wim van den Doel (voorzitter domein SGW, portefeuillehouder DIFFER, NIOZ, NSCR) 

Prof. dr. Wim van den Doel is per 1 januari 2020 geen lid meer van het bestuur. Hij wordt per 1 
juni 2020 opgevolgd door prof. dr. Anita Hardon (voorzitter domein SGW). Vooralsnog is prof. dr. 
ir. Jaap Schouten portefeuillehouder voor DIFFER, prof. dr. Niek Lopes Cardozo voor NIOZ en 
prof. dr.  Stan Gielen voor NSCR. 

- Prof. dr. ir. Jaap Schouten (voorzitter domein TTW, portefeuillehouder ASTRON, CWI, SRON) 
Prof. dr. ir. Jaap Schouten vertrekt per 1 april 2020 en wordt met ingang van 1 maart 2020 
opgevolgd door prof.dr.ir. Margot Weijnen  

- Prof. dr. Jeroen Geurts (voorzitter domein ZonMw). 
 
Interim lid van de raad van bestuur NWO: 
- Prof. dr. Hans de Bruijn (a.i. voorzitter domein SGW) 
 
Interim-directeur bedrijfsvoering bureau NWO-I: 
- Drs. Ed van den Berg MBA 
 
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 
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instituutsmanager (of daarmee vergelijkbare functionaris) die operationeel verantwoordelijk is voor 
de bedrijfsvoering van het instituut. 
 
De instituutsdirecteuren en de directeur NWO-I vormen gezamenlijk, op basis van gelijkwaardigheid, 
het directeurenoverleg. 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 instituutsmanagers overleg en diverse 
functionele overleggen (communicatie, ICT, financiën en personeel & organisatie). In figuur 3.2 ziet u 
een overzicht van hoe de governance van NWO-I is ingericht. 
 
Figuur 3.2 Governance NWO-I 

 
 
Internal audit 
De Internal Audit (IA) afdeling van NWO 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 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 onderwerp verantwoordelijke manager of directeur (auditee). Per uitgevoerde audit wordt 
een conceptrapport opgesteld dat met de auditee zal worden besproken en waarop deze 
commentaar kan geven. Dat commentaar zal worden verwerkt, waarna het rapport definitief 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 
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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 zijn in 2019 opgeleverd. 
 
Interne beheersings- en controlesysteem 
Binnen NWO-I is er een AO/IC afgesproken, waarnaar 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. 
 
Daarnaast zal de afdeling interne audit van NWO onderzoeken doen die leiden tot een rapportage 
met bevindingen en adviezen die met betrokkenen worden besproken en tevens in de audit 
commissie terug zullen komen. Er is in 2019, conform het audit plan, een onderzoek uitgevoerd 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 naast 
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 is 
vooralsnog bekrachtigd door een nieuwe klachtenregeling en wordt in 2020 aandacht besteed aan 
de bewustwording onder de onderzoekers van NWO-I. Voorheen had NWO-I een eigen procedure 
voor het melden van vermoedens van 'inbreuk op wetenschappelijke integriteit' of wetenschappelijk 
wangedrag. Daar is in 2019 geen gebruik van gemaakt. 
 
4.6 Klachtenprocedure 
 
NWO-I kent individueel klachtrecht die tot doel heeft de werknemer, de stagiair of de gedetacheerde 
de mogelijkheid 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 procedure is vastgelegd in de uitvoeringsregelingen. 
In 2019 zijn er geen klachten behandeld door de Klachtcommissie NWO-I. 
 
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 
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vervoer te laten reizen.  
In 2019 is opdracht verleend aan een extern bureau om een zogenaamde nulmeting te doen om de 
klimaat impact van de NWO-I te bepalen. In 2020 zullen de uitkomsten worden gebruikt bij het nader 
ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid. 
 
4.8 Horizontale verantwoording 
 
Voor de horizontale verantwoording is er sprake van interne en externe actoren.  Belangrijke actoren 
zijn de Raad van Toezicht van NWO en de Audit Commissie (zie 3.5 Verslag Raad van Toezicht) naast 
de Ondernemingsraad (zie 4.2 onderdeel Ondernemingsraad: hoe is de medezeggenschap 
ingericht?). 
Andere actoren waarvoor de jaarrekening van belang is, zijn NWO, mede ten behoeve van de 
consolidatie van de NWO-I cijfers in haar financiële verantwoording ten behoeve van het afleggen 
van verantwoording bij het Ministerie van OCW, de Europese Unie en andere subsidieverstrekkende 
partijen, de belastingdienst, de bank en het Ministerie van Financiën ten behoeve van het 
Schatkistbankieren, naast de verzekeringsmaatschappijen en andere crediteuren.  
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JAARREKENING 
5 Grondslagen algemeen 

Algemeen 
De Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is gevestigd te Utrecht. 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 

wetenschappelijk 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 140 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 9 juni 2020. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische lasten. 
 
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 
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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 economische 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 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
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. 
 
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 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. 
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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 
veronderstellingen 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 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 schattingen 
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 wisselkoersen 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. 
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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 transactielasten 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 transactielasten en daarna tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode. De aflossingsverplichtingen 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 
• 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. 
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Renterisico en kasstroomrisico 
Er is geen renterisico daar er eind 2019 geen langlopende leningen zijn. Het beleid is om geen afgeleide 
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. 
 
Liquiditeitsrisico 
NWO-I hanteert een treasury statuut voor de beheersing van liquiditeitsrisico’s. Uitgangspunt van dit 
treasury statuut 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 bankrekening 
ten behoeve van SRON (saldo eind 2019 k€ 129). 
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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 lasten 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 staat van baten en lasten 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 
vervaardigingsprijs) 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 langlopende respectievelijk 
kortlopende schulden 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 staat van baten en 
lasten. 
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 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 
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- 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 lasten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze lasten 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 staat van baten en lasten gebracht. Alle 
overige onderhoudslasten, voor zover het ‘klein’ onderhoud betreft, worden direct in de staat van 
baten en lasten 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. Deelnemingen 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 startup 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. 
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Vervreemding van vaste activa  
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.  
 
Onderhanden projecten 
Onderhanden projecten worden bepaald op basis van de ‘percentage of completion’ methode, ofwel 
de PoC-methode. Het saldo onderhanden projecten is gewaardeerd tegen de direct toegerekende 
lasten van arbeid en materiaal met een opslag voor indirecte lasten van personele lasten. 
Gedeclareerde termijnen / ontvangen voorschotten worden in mindering gebracht op het saldo 
onderhanden projecten. 
 
Subsidieprojecten en projecten derden 
NWO-I is betrokken bij veel en complexe subsidieprojecten en projecten derden. Projecten met een 
positief saldo worden opgenomen onder de vorderingen. Projecten met een saldo vooruit ontvangen 
bedragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 
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, tegoeden op bankrekeningen, wissels en 
cheques. 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 
stichtingsbestuur 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 aangemerkt als bestemmingsfonds. In de verloopstaat 
worden alle bestemde fondsen apart opgenomen. 
 
Voorzieningen  
Alle voorzieningen worden tenzij anders vermeld 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  
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- 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 afzonderlijk 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 lasten 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 lasten. 
 
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 aangesloten 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 blijf kans 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 2019 gebaseerd op 4,2%.  

 
Werkloosheidsbijdragen 
NWO-I is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW) en heeft naast de reguliere WW met de 
vakbonden een Bovenwettelijke regeling (BWOI) afgesloten. Wanneer een medewerker van NWO-I 
werkloos wordt, dan komt de uitkering volledig ten laste van NWO-I. De voorziening voor 
werkloosheidsuitkeringen is gebaseerd op de op 31 december 2019 bekend zijnde verplichting aan 
voormalige medewerkers. Dit betreffen te betalen uitkeringslasten gedurende de maximale looptijd 
van de uitkeringsperiode tegen nominale waarde. 
 
Langdurig zieken 
NWO-I is verplicht om personeelsleden bij ziekte gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het 
tweede jaar 70% c.q. 85% bij voldoende re-integratie van het salaris door te betalen. Op grond van RJ 
271 is een voorziening opgenomen voor de toekomstige loonkosten van medewerkers die op 31 
december 2019 ziek zijn en waarvan vrijwel zeker is dat zij niet meer of niet volledig terugkeren in 
het arbeidsproces.  
De verplichting wordt berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige salarisbetalingen 
en transitievergoedingen. 
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Transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid  
Werknemers van NWO-I die, na een tijdelijk dienstverband niet vrijwillig vertrekken hebben, 
conform de Wet werk en zekerheid en de aanvullende Wet Arbeidsmarkt in Balans, recht op een 
transitievergoeding.  
Als gevolg van gewijzigde wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in balans) moet vanaf 1-1-2020 voor alle 
tijdelijke medewerkers, ongeacht de periode van het dienstverband, een voorziening worden 
getroffen. Tot 1 januari 2020 gold een minimaal dienstverband van twee jaar. Dit heeft tot gevolg dat 
voor meer medewerkers een voorziening is getroffen. Tijdelijke arbeidscontracten tot twee jaar 
hebben, in afwijking van vorige jaren, nu immers ook recht op een (lage) transitievergoeding.  
De gehanteerde uitgangspunten 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 
6,7% vanwege de werkgeversbijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet; 

- er wordt bij de berekening geen gebruik gemaakt van een disconteringsvoet. De liquide 
middelen van NWO-I worden in het kader van het schatkistbankeren beheerd door het 
Ministerie van Financiën. Het huidige rentepercentage is 0%. De verwachting is dat de korte- 
en langetermijnrentes in de eurozone laag blijven (zie bijvoorbeeld de Risicorapportage 
Financiële markten 2019 van het Centraal Planbureau); 

- wanneer CAO-salarisstijging c.q. inzet werkgevers bij onderhandeling bekend is, maar nog 
niet verwerkt in salarissysteem, en dus in de basisgegevens, wordt hier wel rekening mee 
gehouden; 

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

  
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 buitengewoon 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 
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door NWO-I voor de volledige verplichting een voorziening gevormd, separaat is vervolgens een 
vordering op de grondeigenaar NWO verantwoord. 
 
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 engineer/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. 
 
Vooruit ontvangen investeringssubsidies (langlopend) 
NWO-I heeft investeringssubsidies ontvangen voor de nieuwbouw en/of verbouwingen van een aantal 
gebouwen, te weten voor: AMOLF, CWI, DIFFER, NIOZ en SRON. 
Voor deze subsidies, vindt jaarlijks naar rato van de afschrijvingen vrijval ten gunste van de staat van 
baten en lasten plaats. De vrijval wordt in mindering gebracht op de post afschrijvingen. Het deel dat 
in 2020 zal vrijvallen wordt onder de kortlopende schulden, vooruit ontvangen investeringssubsidies 
(kortlopend) gepresenteerd. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als 
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa.  
 
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en 
nog te betalen bedragen inzake 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 vooruit ontvangen bedragen aan opvolgende perioden stelselmatig en 
tijdevenredig. 
 
Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 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. 
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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 
verantwoord 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, ofwel de PoC-methode. Bij deze methode worden de werkelijke lasten 
beoordeeld in relatie tot de nog te verwachten baten en lasten per project. Het saldo onderhanden 
projecten is gewaardeerd tegen de direct toegerekende 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 gedefinieerde 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 staat van baten en lasten tot het bedrag van de 
gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald (‘percentage of completion with zero 
profit’-methode). 
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Baten in natura 
Baten in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze betrouwbaar kan 
worden vastgesteld 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 een 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 
pensioenregeling 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 2019 van het ABP 
bedroeg 95,8%. Een daling van bijna 8%-punt ten opzichte van ultimo 2018, 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 
actief- post opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of verrekening met 
in de toekomst verschuldigde premies. 
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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 verplichtingen 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 uitvoeringsovereenkomst 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 staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt 
rekening gehouden 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.  
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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 
groepsmaatschappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen 
zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.  
 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
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8 Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming 

 

 
 
  

31-12-2019
Begroot 2019

31-12-2018
k€ k€ k€

Activa

Vaste Activa
Immateriële vaste activa 36                   17             410                 
Materiële vaste activa 125.823           127.661     123.894          
Financiële vaste activa 2.288               1.609         1.983              

128.147           129.287     126.287          

Vlottende activa
Vorderingen 35.330             34.460       36.402            
Liquide middelen 129.971           109.046     138.378          

165.301           143.506     174.780          

Totaal activa 293.448           272.792     301.067          

Passiva

Eigen Vermogen 86.040             83.135       93.391            
Voorzieningen 11.665             9.213         9.434              
Langlopende schulden 84.226             80.000       84.594            
Kortlopende schulden 111.517           100.445     113.648          

Totaal Passiva 293.448           272.792     301.067          
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9 Staat van baten en lasten na resultaatbestemming 

 
 

  

2019 Begroot 2019 2018
k€ k€ k€

Baten
Rijksbijdragen 113.648           113.448     114.153          
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.609              1.008         740                 
Baten werk in opdracht van derden 84.308             83.864       94.975            
Overige baten 5.965              6.969         6.193              

Totaal baten 205.530              205.289       216.061              

Lasten
Personeelslasten 142.706           140.464     137.744          
Afschrijvingen 6.687              9.649         7.932              
Huisvestingslasten 8.160              7.928         7.784              
Overige lasten 55.302             59.558       67.257            

Totaal lasten 212.855           217.598     220.717          

Saldo baten en lasten -7.325             -12.309      -4.656             

Gerealiseerde herwaardering -                  -            -                  

Financiële baten en lasten -22                  -234          -37                  
Resultaat -7.347             -12.543      -4.693             

Belastingen -                  -            -                  

Resultaat deelnemingen -4                    -            -28                  
Resultaat na belastingen -7.351             -12.543      -4.721             

Aandeel derden in resultaat -                  -            -                  

Totaal resultaat -7.351             -12.543      -4.721             
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10 Kasstroomoverzicht 

 
 

 
 

 

 
 
  

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€ k€ k€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -7.325 -4.656             

Aanpassing voor: 
Afschrijvingen 14.311 15.106            
Mutaties voorzieningen 2.231 302                 
Rentelasten behorend bij rentesubsidies 0 10.309            

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen (-/-) 17.576 10.731            
Kortlopende schulden -28.247 -10.041           
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.454 21.751            

Ontvangen interest 23 25                   
Betaalde interest (-/-) -45 -62                  

-22 -37                  
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.476          21.714             

Kasstroom uit investeringsactivteiten

Investeringen in MVA (-/-) -13.409 -11.532           
Desinvesteringen in MVA -                  39                   
Investeringen in IVA (-/-) -13 -                  
Desinvesteringen in IVA -                  -                  
Investeringen in deelnemingen en/ of 
samenwerkingsverbanden (-/-) -                  -                  
Vooruitontvangen investeringssubsidies 6.800 -                  
Mutaties leningen (-/-) -                  -                  
Overige investeringen in FVA (-/-) -309 31                   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.931       -11.462         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                  -                  
Aflossing langlopende schulden (-/-) -                  -                  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -            -               

Overige balansmutaties -            -               

Mutatie liquide middelen -8.407       10.253          

Stand begin boekjaar 138.378 128.125          
Stand eind boekjaar 129.971 138.378          
Mutatie Liquide middelen -8.407 10.253            
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11 Toelichting balans 

ACTIVA 
Immateriële vaste activa 
 

 
 
De immateriële vaste activa betreffen de geactiveerde kosten van de aanschaf van software, website, 
promotiefilms en een nieuw financieel systeem. Over het financieel systeem wat in 2016 in gebruik is 
genomen is in 2019 k€ 366 afgeschreven.  
 
Materiële vaste activa 
Ten behoeve van de vergelijkende cijfers wordt naast de verloopstaat van de materiële vaste activa over 
het verslagjaar 2019, ook de verloopstaat over het verslagjaar 2018 gepresenteerd. 
 

 

 
 
De materiële vaste activa zijn door investeringen (k€ 15.861) toegenomen.  

- Toename Gebouwen, k€ 5.295, waarvan k€ 2.965 bij het NIOZ voor het nieuwe gebouw in 
Yerseke en k€ 1.606 bij Nikhef voor het klimaatproject; van deze toename heeft k€ 2.156 
betrekking op investeringen en k€ 3.139 op ingebruikname van de betreffende activa in het 
verslagjaar.  

- Toename Inventaris en apparatuur, k€ 4.214, waarvan k€ 2.026 betrekking heeft op Niet 
projectgebonden apparatuur, deels ten behoeve van het nieuwe gebouw in Yerseke en k€ 1.349 
op Niet projectgebonden computerapparatuur met name bij CWI voor reguliere instandhouding; 
van deze toename heeft k€ 3.667 betrekking op investeringen en k€ 547 op ingebruikname van 
de betreffende activa in het verslagjaar.  

- Toename Bedrijfsmiddelen in uitvoering, k€ 6.352, hiervan heeft k€ 9.391 betrekking op de 
voorgenomen Nieuwbouw SRON en daarnaast is er sprake van ingebruikname van activa welke 
ultimo 2018 nog In uitvoering waren k€ 3.686. 

De afschrijvingen bedragen k€ 13.928, waarbij de afschrijving Gebouwen k€ 7.907 en Inventaris en 
apparatuur k€ 5.589 bedraagt. De afschrijving op Overige materiële vaste activa bedraagt k€ 432, wat 

Aanschaf
prijs

Afschrijving 
cumulatief Boekwaarde Investeringen Ingebruikname

Des-
investeringen Afschrijvingen

Overige 
waardever-
minderingen 

+/-
Aanschaf

prijs

Afschrijving 
cumulatief + 

Overige 
waardever-
mindering Boekwaarde

01-01-2019 01-01-2019 01-01-2019 2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 846                 819                27                   13                   -                 -                 21                 -                859                840             19             
Concessies, vergunningen en rechten 
intellectuele eigendom -                  -                 -                  -                  -                 -                 -                -                -                -             -           
Goodwill -                  -                 -                  -                  -                 -                 -                -                -                -             -           
Vooruitbetaald op imm. vaste activa -                  -                 -                  -                  -                 -                 -                -                -                -             -           
Overige immateriële vaste activa 1.463              1.080             383                 -                  -                 -                 366               -                1.463             1.446          17             

Immateriële vaste activa 2.309              1.899             410                 13                   -                 -                 387               -                2.322             2.286          36             

Aanschaf
prijs

Afschrijving 
cumulatief Boekwaarde Investeringen Ingebruikname

Des-
investeringen Afschrijvingen 

Overige 
waardever-
minderingen 

+/-
Aanschaf

prijs

Afschrijving 
cumulatief + 

Overige 
waardever-
mindering Boekwaarde

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 158.078          61.284            96.794 1.082              18                  91                  7.957            -90                159.087         69.151        89.936      
Terreinen 1.357              -                 1.357 1.696              -                 -                 -                -                3.053             -             3.053        
Inventaris en apparatuur 88.662            64.651            24.011 4.536              511                1.379             6.311            -1.340           92.330           69.622        22.708      
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 -                      -                 0 -                  -                 -                 -                -                -                -                 -               

Materiële vaste activa 259.070          132.514          126.556 12.083            -                 1.470             14.705          -1.430           269.683         145.789      123.894    

Aanschaf
prijs

Afschrijving 
cumulatief Boekwaarde Investeringen Ingebruikname

Des-
investeringen Afschrijvingen 

Overige 
waardever-
minderingen 

+/-
Aanschaf

prijs

Afschrijving 
cumulatief + 

Overige 
waardever-
mindering Boekwaarde

01-01-2019 01-01-2019 01-01-2019 2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Materiële vaste activa
Gebouwen 159.087          69.151            89.936 2.156              3.139             -                 7.907            2                   164.382         77.060        87.322      
Terreinen 3.053              -                 3.053 -                  -                 -                 -                -                3.053             -             3.053        
Inventaris en apparatuur 92.330            69.622            22.708 3.667              547                -                 5.589            2                   96.544           75.213        21.331      
Overige materiële vaste activa 9.285              7.016             2.269 -                  -                 -                 432               -                9.285             7.448          1.837        
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en 
vooruitbetaald op MVA 5.928              -                 5.928 10.038            -3.686            -                 -                -                12.280           -             12.280      
Niet aan bedrijfsvoering dienstbare MVA -                      -                 0 -                  -                 -                 -                -                -                -                 -               

Materiële vaste activa 269.683          145.789          123.894 15.861            -                 -                 13.928          4                   285.544         159.721      125.823    
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voornamelijk betrekking heeft op schepen bij NIOZ.   
De materiële vaste activa bedragen ultimo 2019 k€ 125.832 en zijn daarmee k€ 1.929 toegenomen. 
 
 Terreinen 
Eigendom 
NWO-I is eigenaar van de volgende percelen: 
− Landsdiep 4 en Zuider Haaks 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. 

− Niels Bohrweg te Leiden (Leiden, sectie X nummer 4620) 
Op dit perceel wordt nieuwbouw gerealiseerd voor SRON. 

− 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. 
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N.B. 2: Het perceel ‘Watergraafsmeer, sectie B nummer 4045’ op Science Park in Amsterdam is in 
erfpacht bij 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 102 te Amsterdam AMOLF 
• Science Park 104 te Amsterdam AMOLF  
• Science Park 105 te Amsterdam Nikhef (hoofdgebouw) 
• Science Park 107 te Amsterdam Nikhef 
• Science Park 108 te Amsterdam Nikhef (laboratoriumgebouw) 
• Science Park 110 te Amsterdam Nikhef (kantoorgebouw) 
• Oude Hoogeveensedijk 4 te Dwingeloo ASTRON 
• Schattenberg 1 te Zwiggelte ASTRON 
• Schattenberg 2 te Zwiggelte ASTRON 
• Emelangen 0 te Wijster ASTRON 
• Science Park 123 te Amsterdam CWI 
• De Zaale 20 te Eindhoven: DIFFER 
• Landsdiep 4 te Den Hoorn NIOZ 
• Zuider Haaks 5 te Den Hoorn NIOZ 
• Zuider Haaks 7 te Den Hoorn NIOZ 
• Zuider Haaks 18 te Den Hoorn NIOZ 
• Zuider Haaks 20 te Den Hoorn NIOZ 
• Korringaweg 7 te Yerseke  NIOZ 
• Oude Torenstraat 39 te Yerseke  NIOZ 
• Meerpaalweg 3 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 2020 k€ 703.415. 

De WOZ-waarde van de onroerende zaken in eigendom van NWO-I bedraagt k€ 83.828 (peildatum 1 
januari 2018). 
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Financiële vaste activa 

 
 
Overige deelnemingen 
Het betreft het 100% belang in: 

- Astrotec Holding BV (ATH) gevestigd te Dwingeloo  k€ 609 
- CWI Incubator gevestigd te Amsterdam k€ 247 
- NIOZ Holding gevestigd te Texel, waarin ondergebracht de NIOZ Haven BV (100%) en 

de deelneming in de Control Union Water BV (39%) k€ 576 
- Particle Physics Inside Products BV (P2IP), gevestigd te Amsterdam k€   99 

 
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 (totaal uitstaand saldo k€ 100).  Daarnaast is een permanent voorschot 
verstrekt aan WCW (k€ 350) en is in verband met de huisvesting van ARCNL een Vooruitbetaalde BTW 
schuld opgenomen van k€ 307. 
 
  

Boekwaarde

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investerin-

gen 
en afgeloste

leningen
Overige 

mutaties +/-
Resultaat deel-
nemingen +/- Boekwaarde

01-01-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019
k€ k€ k€ k€ k€ k€

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen 1.535              -                 -                  -4                   1.531             

Vorderingen op groepsmaatschappijen (NWO) -                  -                 -                  -                  -                 
Vorderingen op andere deelnemingen -                  -                 -                  -                  -                 
Vorderingen op OCW/ EZ -                  -                 -                  -                  -                 
Vorderingen op Gemeenten en Gr's -                  -                 -                  -                  -                 
Overige vorderingen 448                 -                 -                  309                 757                

Financiële vaste activa 1.983              -                 -                  309                 -4                   2.288             
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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.   
 

 
 
Legenda Code tabel: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige 
 
Opgemerkt dient te worden dat de jaarcijfers 2019 als opgenomen in deze tabel concept cijfers 
betreffen. 
  

Naam Juridische vorm Statutaire zetel
Code

 activiteiten
Eigen 

vermogen Resultaat jaar Baten Art.2:403 BW Deelname Consolidatie

Eigen vermogen 
31-12-2018

Resultaat jaar 
2018

Baten              
2018

2019 31-12-2019 2019 2019
k€ k€ Ja/Nee % Ja/Nee k€ k€

Stichting Wetenschappelijk Centrum 
Watergraafsmeer (WCW)

Stichting Amsterdam 4 nnb nnb Nee 0% Nee

Werkgeversvereniging 
Onderzoeksinstellingen (WVOI)

Vereniging Den Haag 4 nnb nnb Nee 0% Nee

Coöperatieve Vereniging Milieu TU/e 
Campus

Coöperatieve 
Vereniging

Eindhoven 4 -              -              Nee 0% Nee

AstroTec Holding BV BV Dwingeloo 4 609              -150            1.097          Nee 100% Nee 759             1              493          
Dysi Analytics BV Assen 4 Nee 17% Nee
Dysi Software Inovations BV Visvliet 4 Nee 17% Nee
Dutch Sigma BV Dwingeloo 4 Nee 20% Nee
Sigma Opto-Mechanics BV Dwingeloo 4 Nee 20% Nee
ILA Microservers BV Dwingeloo 4 -3                 -1                -              Nee 100% Nee -2                -1             -           
Lofar C.V. CV Dwingeloo 4 Nee 25% Nee
Stichting LOFAR Stichting Dwingeloo 4 Nee 0% Nee
Stichting JIV-ERIC ERIC Dwingeloo 4 Nee 0% Nee
Stichting CAMRAS Stichting Dwingeloo 4 Nee 0% Nee
Stichting ILT Stichting Dwingeloo 4 Nee 0% Nee
Stichting International LOFAR Telescope Stichting Dwingeloo 4 Nee nvt Nee

NIOZ Holding BV Den Hoorn 4 497              -1                -              Ja 100% Nee 498             -29           -           
NIOZ Haven BV Den Hoorn 4 195              28               300             Nee 100% Nee 167             26            334          
Control Union Water BV Den Hoorn 4 470              51               1.258          Nee 39% Nee 330             -53           652          
Particle Physics Inside Products (P2IP) BV Amsterdam 4 99                79               -              Nee 100% Nee 20               10            

Amsterdam Scientific Instruments 
Holding (ASIH)

BV Amsterdam 4 Nee 0% Nee

Amsterdam Scientific Instruments BV Amsterdam 4 Nee 0% Nee
Omics2Image BV Maastricht 4 Nee 0% Nee
Sensiflex BV Amsterdam 4 Nee 0% Nee
Wiskunde en Informatica Conferenties Stichting Amsterdam 4 33                8                 Nee 100% Nee 25               3              
CWI Incubator BV Amsterdam 4 241              10-               Nee 100% Nee 251             -1             
Internationales Begegnung- und 
Forschungzentrum fur Informatik Schloss 
Dagstuhl Gmbh

gGmbH Wadern, D 4 nnb nnb Nee 0% Nee

MonetDB BV Almere 4 nnb nnb Nee 17% Nee nb nb
MonetDB Solutions BV almere 4 nnb nnb Nee 5% Nee nb nb
Spinque BV Utrecht 4 nnb nnb Nee 22% Nee nb nb
Photosynthetic BV Amsterdam 4 nnb nnb Nee 30% Nee nb nb
Stokhos BV Amsterdam 4 nnb nnb Nee 50% Nee nb nb
Seita Energy Flexibility BV Amsterdam 4 nnb nnb Nee 10% Nee nb nb
Dataspex BV Amsterdam 4 nnb nnb Nee 8% Nee nb nb
SWAT.holding BV Amsterdam 4 nnb nnb Nee 25% Nee nb nb
Stichting Netherlands eScience Center Stichting Amsterdam 4 nnb nnb Nee nvt Nee

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

2.141           4                 2.655           2.048          -54           1.489        
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VLOTTENDE ACTIVA 
 
Vorderingen op korte termijn 
 

 
 
 
De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2019 k€ 7.687 (2018: k€ 9.056).  
De afname (k€ 1.369) wordt veroorzaakt door een afname van handelsdebiteuren (k€ 1.112), wat zich 
met name bij Nikhef (k€ 1.038) en NWO-I Algemeen (k€ 1.127) manifesteert, terwijl er bij AMOLF en 
NIOZ juist sprake is van een toename van de positie handelsdebiteuren ultimo jaar (k€ 472, 
respectievelijk k€ 519)  
 
Onder de post Vorderingen op groepsmaatschappijen (NWO) stand ultimo 2019 (k€ 7.788) wordt onder 
andere het nog te vorderen saldo subsidieprojecten verantwoord (2019: k€ 5.555, 2018: k€ 6.565).  
 
Waardering Onderhanden Projecten 
 

 
 
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. 
Bij SRON en in mindere mate bij NSCR is sprake van een positie Onderhanden Projecten.   
 
  

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Vorderingen
Debiteuren algemeen 7.687              9.056
Vorderingen op Gemeenten en Gr's -                  -                  

Vorderingen op groepsmaatschappijen (NWO) 7.788              9.381              
Vorderingen op andere deelnemingen 513                 58                   
Vorderingen op personeel 93                   99                   
Overige overheden -                  -                  
Waardering Onderhanden Projecten 1.089              917                 
Overige vorderingen 12.978            13.814            
Belastingen en premies sociale verzekering 80                   423                 
Vooruitbetaalde kosten 6.524              4.042              
Verstrekte voorschotten -                  -                  
Te ontvangen interest -                  -                  
Overige overlopende activa -1                   125                 
Af: Voorziening  oninbaarheid -/- -1.421             -1.513             
Vorderingen 35.330            36.402            

31-12-2019 31-12-2018
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 3.148              3.910              
Te verwachten verliezen -/- -                  -                  
Gedeclareerde termijnen -/- -2.059             -3.077             

Waardering Onderh. Projecten derden 1.089              833                 

Waardering Onderhanden projecten 1.089              917                 
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Overige vorderingen 
 

 
Het saldo van de Overige vorderingen is ten opzichte van 2018 k€ 836 afgenomen, waarvan k€ 1.634 
betrekking 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 afname 
van deze post is met name waarneembaar bij CWI, Nikhef en de BUW. 
 
 

 
De vooruitbetaalde kosten bedragen k€ 6.524 en zijn daarmee k€ 2.482 hoger dan ultimo 2018, hetgeen 
het gevolg is van de Vooruitbetaalde contributie 2020 ESRF (k€ 2.824).  
 

 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn in 2019 k€ 8.407 afgenomen ten opzichte van eind 2018, met name is er sprake 
van een afname bij CWI (K€ 2.789), NIOZ (k€ 2.196) en NWO-I Algemeen (k€ 14.007), terwijl er bij 
SRON juist sprake was van een toename (k€ 9.685), als gevolg van voorfinanciering ten behoeve van de 
Nieuwbouw Leiden (k€ 6.800). 
 
 

 
 
 
  

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Overige vorderingen derden 2.240              1.234              
Overige vorderingen verbonden partijen -                  208                 
Voorschotten op subsidieprojecten voor 
derden 10.738            12.372            
Overige vorderingen 12.978            13.814            

31-12-2019 31-12-2018
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen k€ k€

Loonheffing -                  -                  
Omzetbelasting 76                   406                 
Premies sociale verzekeringen -                  -                  
Overige belastingen 4                     17                   

Belastingen en premies sociale verzekeringen 80                   423                 

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Voorziening wegens oninbaarheid
Stand per 1-1 -1.513             -1.513             
Onttrekking (+/+) -92                  -29                  
Dotatie (-/-) -                  29                   
Af:voorziening wegens oninbaarheid -1.421             -1.513             

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Kasmiddelen 22                   17                   
Tegoeden op bankrekeningen 174                 1.354              
Rekening courant tegoed Schatkistbankieren 129.775          137.007          
Liquide middelen 129.971          138.378          
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• 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.  
 

PASSIVA 
 
Eigen vermogen 

 
De mutaties in het Eigen Vermogen betreffen de mutaties op grond van de bestemming van het 
nettoresultaat 2019. In 2019 heeft NWO-I een negatief resultaat van k€ 7.351. Het Eigen Vermogen 
muteert hiermee van k€ 93.391 ultimo 2018 tot k€ 86.040 ultimo 2019. 
 
De algemene reserves nemen af met k€ 145 tot k€ 1.460. De mutatie vindt plaats bij NWO-I Algemeen, 
de instituten hebben geen algemene reserve.  
 
De bestemmingsreserve (publiek) neemt in 2019 af met k€ 5.316.  
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 afname vindt plaats binnen de BUW als gevolg van het aflopen van de 
onderzoekscontracten. Het resterend saldo bestemde reserve binnen de BUW bedraagt k€ 18.671. 
 

Stand per Resultaat +/-
Overige 

mutaties +/- Stand per
01-01-2018 2018 2018 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            

Stand per Resultaat +/-
Overige 

mutaties +/- Stand per
01-01-2019 2019 2019 31-12-2019

k€ k€ k€ k€

Algemene Reserve 1.605              -145               -                  1.460              
Bestemmingsreserve (publiek) 87.506            -5.316            -                  82.190            
Bestemmingsreserve (privaat) -                  -                 -                  -                  
Bestemmingsfonds (publiek) 4.265              -1.890            -                  2.375              
Bestemmingsfonds (privaat) 15                   -                 -                  15                   
Herwaarderingsreserve -                  -                 -                  -                  
Andere wettelijke reserves -                  -                 -                  -                  
Statutaire reserves -                  -                 -                  -                  

Aandeel van derden -                  -                 -                  -                  
Eigen Vermogen 93.391            -7.351            -                  86.040            
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De bestemde fondsen publiek nemen af met k€ 1.890 tot k€ 2.375. Het resterende saldo bestemde 
fondsen bestaat voornamelijk uit de sectorplanmiddelen binnen de BUW (k€ 2.128). 
 
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. 
 

 
 
Stichtingskapitaal 
Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38. 
 
Voorzieningen 

 
 
De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter.  
De voorzieningen nemen toe met k€ 2.231 tot k€ 11.665.  
 
Personeelsgebonden voorzieningen 
De Voorziening sociaal beleid, reorganisaties en overige rechtspositie bedraagt k€ 1.299 en betreft 
voornamelijk de reorganisatieregeling bij NIOZ welke is gevormd om toekomstige salarislasten van 
boventallige medewerkers te dekken. Hiervoor stond ultimo 2019 een bedrag gereserveerd van k€ 
1.199. In verband met de relocatie van SRON van Utrecht naar Leiden is er een voorziening voor 
reorganisatie getroffen (k€ 100).  
 
  

Stand per Nieuw toegekend Resultaat +/-
Overige 

mutaties +/- Stand per
01-01-2019 2019 2019 2019 31-12-2019

k€ k€ k€ k€

Bestemmingsfonds (publiek) -                  -                 -                  -                  -                 
 Sectorplan 3.903              -1.775             2.128             
 Einsteintelescoop 345                 -115                230                
 Investering cleanroom 17                   17                  
 Nieuwbouw ASTRON -                  -                 
 Rente lening Nieuwbouw DIFFER -                  -                 
 Missieversterking & Impuls Samenleving -                  -                 

-                                                              -                 
Bestemmingsfonds (publiek) 4.265              -                 -1.890             -                  2.375             

Bestemmingsfonds (privaat)
Private middelen (ANBI) 15                   -                 -                  -                  15                  

-                                                              
Bestemmingsfonds (privaat) 15                   -                 -                  -                  15                  

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rentemutatie
 (bij contante 

waarde) Stand

Kortlopend 
deel

< 1 jaar

langlopend 
deel 

> 1 jaar
01-01-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€
Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 6.400              4.308             -1.320             -756                -                 8.632             2.583            6.049            
Voorziening verlieslatende contracten -                  -                 -                  -                  -                 -                 -                -                
Overige voorzieningen 3.034              -                 -1                   -                  -                 3.033             -                3.033            

Voorzieningen 9.434                  4.308                 -1.321                 -756                    -                     11.665               2.583                9.082                

Uitsplitsing Voorzieningen Stand per Dotaties

Ont-
trekkingen Vrijval

-

Rente-
mutatie

 (bij contante 
waarde) Stand

Kortlopend 
deel

< 1 jaar

langlopend 
deel 

> 1 jaar

01-01-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Personeelsgebonden voorzieningen

Voorziening sociaal beleid, reorganisaties en 
overige rechtspositie 1.413              100                -                  -214                -                 1.299             294               1.005            
Verlofsparen en sabbatical leave -                  -                 -                  -                  -                 -                 -                -                
Eigen risico WGA -                  -                 -                  -                  -                 -                 -                -                
Jubileumvoorziening 967                 175                -46                  -53                  -                 1.043             68                 975               
Werkloosheidsbijdragen 797                 987                -126                -212                -                 1.446             527               919               
Langdurig zieken -                  1.456             -                  -                  -                 1.456             27                 1.429            
Overige personele voorzieningen 3.223              1.590             -1.148             -277                -                 3.388             1.667            1.721            
Totaal Personenele voorzieningen 6.400              4.308             -1.320             -756                -                 8.632             2.583            6.049            
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De Jubileumvoorziening (k€ 1.043) 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€ 649 toegenomen. De dotatie over 2019 bedraagt k€ 
987, waarvan k€ 396 bij CWI en k€ 479 bij NIOZ. De onttrekking bedraagt k€ 126 en de vrijval k€ 212. 
Het saldo werkloosheidsuitkeringen bedraagt k€ 1.446.  
 
Langdurig zieken 
NWO-I is verplicht om personeelsleden bij ziekte gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het 
tweede jaar 70% c.q. 85% bij voldoende re-integratie van het salaris door te betalen. Op grond van RJ 
271 is een voorziening opgenomen voor de toekomstige loonkosten van medewerkers die op 31 
december 2019 ziek zijn en waarvan vrijwel zeker is dat zij niet meer of niet volledig terugkeren in het 
arbeidsproces.  
De verplichting wordt berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige salarisbetalingen en 
transitievergoedingen. 
Deze voorziening is in 2019 gevormd en bedraagt k€ 1.456. 

 
De Overige personele voorzieningen (k€ 3.388) bestaat voor:  

1. k€ 2.100 uit de voorziening Transitievergoeding wet Werk en Zekerheid (waarvan k€ 698 bij de 
BUW) en   

2. Overige voorzieningen van k€ 1.288, hieronder is de Regeling Generatieplan (k€ 521) 
opgenomen en voorzieningen bij SRON. 

 
Onderstaand worden deze voorzieningen nader toegelicht. 
 
Transitievergoeding wet Werk en Zekerheid 
Werknemers van NWO-I die, na een tijdelijk dienstverband niet vrijwillig vertrekken hebben, conform de 
Wet werk en zekerheid en de aanvullende Wet Arbeidsmarkt in Balans, recht op een transitievergoeding.  
Als gevolg van gewijzigde wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in balans) moet vanaf 1-1-2020 voor alle 
tijdelijke medewerkers, ongeacht de periode van het dienstverband, een voorziening worden getroffen. 
Tot 1 januari 2020 gold een minimaal dienstverband van twee jaar. Dit heeft tot gevolg dat voor meer 
medewerkers een voorziening moet worden getroffen. Tijdelijke arbeidscontracten tot twee jaar hebben, 
in afwijking van vorige jaren, nu immers ook recht op een (lage) transitievergoeding. Dit samen met het 
feit dat ‘zittende’ medewerkers een hoger recht hebben opgebouwd, leidt voor bijna alle 
organisatieonderdelen van NWO-I, als we de dienstverbanden van de BUW niet meerekenen, tot een 
stijging van de voorziening. Door de afname van personeel in de BUW is op totaalniveau echter een 
daling te zien. 
Deze voorziening is in 2019 per saldo met k€ 104 afgenomen. De voorziening bedraagt ultimo 2019 k€ 
2.100 (2018: k€ 2.204). 

 
Regeling Generatieplan 
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. De regeling is voor het eerst in 
werking getreden met de CAO-Onderzoeksinstelling 2018-2019. Het saldo ultimo 2019 bedraagt k€ 800. 
 
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. Anderzijds betreft het een voorziening voor het Euclid project waarin SRON in 2012 een 
toezegging heeft gedaan voor een bijdrage van totaal k€ 700 (looptijd tot en met 2023.  
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Overige voorzieningen 
Onder de post Overige voorzieningen binnen de Voorzieningen is opgenomen de 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, 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 voorziening bepaald en de voorziening is direct 
geheel genomen in boekjaar 2016. Er zit een schattingsonzekerheid in het bepaalde bedrag, omdat pas 
bij de echte verwijdering bekend is hoeveel radioactiviteit nog aanwezig is en wat de werkelijke kosten 
worden. 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. 
 
Langlopende schulden   
 
 

 
 
Het saldo langlopende schulden betreft de van NWO Vooruit ontvangen investeringssubsidie zijnde 
voorfinanciering van nieuwbouw- en renovatieprojecten. In 2019 is daarnaast een bedrag van k€ 6.800 
ontvangen van de Gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland ten behoeve van de Nieuwbouw van 
SRON in Leiden. Daarnaast is er sprake van een Voorwaardelijk recht verstrekt door NWO voor de 
Huisvesting Nieuwbouw Leiden, ultimo verslagjaar bedraagt dit recht k€ 40.368. 
  

Stand per
Aangegane 
leningen Aflossingen Stand per

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

01-01-2019 31-12-2019
k€ k€ k€ k€ k€ k€

Schulden aan groepsmaatschappijen (NWO) -                 -                 -                 -                  -                 -                 
Schulden aan andere deelnemingen -                 -                 -                 -                  -                 -                 
Schulden aan Kredietinstellingen -                 -                 -                 -                  -                 -                 
Schulden aan Ministerie van Financien -                 -                 -                 -                  -                 -                 
Schulden aan gemeenten en Grn -                 -                 -                 -                  -                 -                 
Vooruitontvangen inv.subs (langlopend) 84.594            6.800             -7.168             84.226            84.226           57.727            

Langlopende schulden 84.594                6.800                 -7.168                 84.226                84.226               57.727               
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9. Kortlopende schulden 

 
 
Het totaal van de kortlopende schulden bedraagt k€ 111.517 en is afgenomen met k€ 2.131.  
 
De afname van de Schulden aan Groepsmaatschappijen (k€ 3.305), is als volgt te verklaren: 
Vooruit ontvangen Subsidieprojecten NWO afname van k€ 3.076. Met name bij ASTRON (k€ 1.034), CWI 
(k€ 1.210), DIFFER (k€ 1.008) en de BUW (k€ 1.553) is sprake van een afname. Bij NIOZ is sprake van 
een toename van k€ 1.524 ten opzichte van het verslagjaar 2018.  
De BUW is aflopend en er komen geen nieuwe projecten bij, derhalve neemt deze post jaarlijks af tot 
uiteindelijk nihil. Voor de andere instituten fluctueert deze post jaarlijks al naar gelang de gehonoreerde 
projecten, de termijnontvangsten en de gemaakte lasten in een boekjaar. NIOZ heeft in 2019 een aantal 
NWO-projecten gehonoreerd gekregen waaronder een VICI waarvan bij aanvang 80% wordt uitbetaald 
als eerste tranche, zijnde M€ 1,2. 
 
Vooruit gefactureerde termijnen projecten 

 
De post Vooruit gefactureerde termijnen Projecten betreft die onderzoeksprojecten waarvan de 
gedeclareerde termijnen ultimo verslagjaar jaar hoger zijn dan de gerealiseerde onderzoekskosten.  
Ten opzichte van 2018 is het saldo k€ 254 afgenomen bij SRON. 
  
 

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Schulden aan groepsmaatschappijen (NWO) 35.812            39.117            
Schulden aan andere deelnemingen 155                 169                 
Schulden aan kredietinstellingen -                  -                  
Schulden aan Ministerie van Financiën -                  -                  
Schulden aan gemeenten en Grn -                  -                  
Vooruitgefactureerde  termijnen Projecten 120                 374                 
Crediteuren 6.826              4.413              
Belastingen en premies soc. verzekeringen 7.325              7.293              
Pensioenen 1.708              1.550              
Schulden terzake van werk voor derden -                  -                  
Overige 8.000              8.564              
Vooruitontv. Inv.subsidies (kortlopend) 6.579              6.815              
Vooruitontvangen bedragen 1.104              1.222              
Vakantiegeld en -dagen 14.383            12.519            
Te betalen interest -                  -                  
Overige overlopende passiva 29.505            31.612            
Kortlopende schulden 111.517          113.648          

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Vooruitgefactureerde termijnen projecten
Gerealiseerde declarabele kosten NWO -                  -                  
Te verwachten verliezen -/- -                  -                  
Gedeclareerde termijnen -/- -                  -                  

Waardering vooruitgefactureerd NWO -                  -                  

Gerealiseerde declarabele kosten derden -                  -171                
Te verwachten verliezen -/- -                  -                  
Gedeclareerde termijnen -/- 120                 545                 

Waardering vooruitgefactureerd derden 120                 374                 

Vooruitgefactureerde termijnen projecten 120                 374                 
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Het saldo crediteuren is ten opzichte van 2018 k€ 2.413 hoger, wat zich met name manifesteert bij  
Nikhef en SRON door nog te betalen facturen voor de Nieuwbouw. 
 

 
 
De afname van de post Overig (k€ 564) betreft met name de kortlopende schulden op derden. Bij de 
BUW zijn deze schulden afgenomen met k€ 1.862, doordat eind 2018 ong. M€ 2 hogere nog te betalen 
kosten voor FELIX/HFML en TUD waren opgenomen ten opzichte van 2019. Daarentegen is voor Nikhef 
door nog te betalen contributies voor SurfSara en EGO een stijging van k€ 708 te constateren. Per saldo 
zijn voor de overige instituten geringe mutaties ten opzichte van 2018 te constateren (toename k€ 590). 
 
De Overige overlopende passiva betreft de posten Overige overlopende passiva en de Subsidieprojecten 
Derden, volgens onderstaande specificatie: 
 
 

 
 
De Subsidieprojecten Derden zijn k€ 3.328 afgenomen. Bij Nikhef (k€ 970), NIOZ (k€ 1.446), SRON (k€ 
1.079) en de BUW (k€ 3.165) is sprake van een afname, terwijl er bij AMOLF (k€ 832) en ASTRON (k€ 
3.210) juiste sprake is van een toename, ten opzichte van vorig verslagjaar. De mutatie voor de overige 
instituten betreft per saldo een afname van k€ 710 ten opzichte van 2018. 
De BUW is aflopend en er komen geen nieuwe projecten bij, derhalve neemt deze post jaarlijks af tot 
uiteindelijk nihil. Voor de andere instituten fluctueert deze post jaarlijks al naar gelang de gehonoreerde 
projecten, de termijnontvangsten en de gemaakte lasten in een boekjaar. 
Bij ASTRON zit in de toename een post inbegrepen van k€ 1.460 te betalen aan projectpartners (eind 
2018: nihil).  

31-12-2019 31-12-2018
k€ k€

Crediteuren 6.826              4.413              

31-12-2019 31-12-2018
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen k€ k€

Loonheffing 6.860              6.776              
Omzetbelasting 465                 517                 
Premies sociale verzekeringen -                  -                  
Overige belastingen -                  -                  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 7.325              7.293              

2019 2018
Overige overlopende passiva

Overige overlopende passiva 2.151              930                 
Subsidieprojecten derden 27.354             30.682            

Overige overlopende passiva 29.505             31.612            
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9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
De bedragen opgenomen in het overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn 
exclusief btw en de btw is in het algemeen voor NWO-I kostenverhogend. 
 

 
 
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 2018 is de verplichting k€ 1.178 afgenomen, waarvan een afloop van k€ 1.425 
huurovereenkomst ARCNL. De huurverplichting bij ARCNL met als ingangsdatum de dag van oplevering 
en een looptijd tot en met 31 december 2033, bedraagt ultimo verslagjaar k€ 15.876.  
 
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 in kind 
bijdrage bepaald. Ultimo 2019 is deze toegenomen met k€ 247.   
 
Verplichtingen uit hoofde van bestellingen van materiële vaste activa 
Ten opzichte van 2018 is de verplichting k€ 30.290 toegenomen, waarvan een afloop van k€ 1.568 en 
nieuwe verplichtingen van k€ 31.858, waarvan k€ 31.7178 betrekking heeft op de gunning aan 
Bouwcombinatie MedicomZes-Kuipers voor de Nieuwbouw SRON in Leiden. 
 
Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Ten opzichte van 2018 is de verplichting k€ 3.814 toegenomen, waarvan een afloop van k€ 1.468. De 
nieuwe verplichtingen in 2019 bedragen k€ 5.283, zijnde, k€ 1.444 researchcontracten bij SRON, k€ 
1.413 inhuur derden bij het Bureau en k€ 593 bij ASTRON voor Onderhoud Gebouw en Catering. 
 
Toekomstige verplichtingen 
Voor 2019 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 bedrijfsactiviteiten van NWO-I en worden gedekt uit de subsidiebijdragen 
van NWO en de met derden afgesloten contracten.  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
(bedragen x € 1.000,-) 31-12-2018 Mutaties 31-12-2019 < 1 jaar 2 t/m 5 jaar Vanaf 5 jaar Totaal
1. Voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen

a) Door derden ingediende claims 0 0 0 0 0 0 0

b) Afgegeven garanties en borgtochten e.d 17.854 -1.178 16.676 1.172 5.012 10.492 16.676

c) Verplichtingen uit hoofde van bestellingen van materiele vaste activa 2.710 30.290 33.000 24.992 8.008 0 33.000

d) Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen 4.005 3.814 7.819 4.947 2.479 394 7.819

Toekomstige verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0

Fiscale eenheid btw NWO en NWO-I 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL voorwaardelijkelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen 24.569 32.926 57.495 31.111 15.499 10.886 57.495

2. Meerjarige financiële verplichtingen

a) Gebruiksrechten en andere rechten (erfpacht, opstal, huur, pacht en leasing) 3.957 319 4.276 948 1.393 1.935 4.276

b) Verplichtingen uit hoofde van samenwerkingsverbanden en mogelijke risico´s 

    op financiële tegenvallers voortvloeiend uit deze verplichtingen. 360 -268 93 55 38 0 93

TOTAAL  Meerjarige financiële verplichtingen 4.317 52 4.369 1.003 1.431 1.935 4.369

TOTAAL Niet in de balans opgenomen verplichtingen 28.886 32.978 61.864 32.114 16.929 12.821 61.864

Niet in de balans opgenomen rechten
(bedragen x € 1.000,-) 31-12-2018 Mutaties 31-12-2019 < 1 jaar 2 t/m 5 jaar Vanaf 5 jaar Totaal
1. Voorwaardelijke rechten en niet verwerkte rechten

a) Bij derden ingediende claims 0 40.368 40.368 1.392 5.568 33.408 40.368

b) Overige 0 501 501 479 22 0 501

TOTAAL Niet in de balans opgenomen rechten 0 40.869 40.869 1.871 5.590 33.408 40.869
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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 jaarrekeningen 2018 en 2019 gehandeld alsof de fiscale eenheid voor de btw tot 
stand is gekomen. 
Een gevolg van een fiscale eenheid is dat NWO-I (hoofdelijk) aansprakelijk wordt voor de 
belastingschulden van deze fiscale eenheid als geheel. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
Gebruiksrechten en andere rechten 
Ten opzichte van 2018 zijn de gebruiksrechten en andere rechten k€ 138 lager, hiervan heeft k€ 116 
betrekking op de Huurovereenkomst VU-NWO/NSCR. 
 
Verplichtingen uit hoofde van samenwerkingsverbanden en mogelijke risico’s op financiële 
tegenvallers voortvloeiend uit deze verplichtingen 
Ten opzichte van 2018 zijn deze verplichtingen k€ 268 afgenomen.  
 
Niet in de balans opgenomen rechten 
Voorwaardelijke rechten en niet verwerkte rechten 

a. Bij derden ingediende claims 
Dit betreft de Huisvesting nieuwbouw Leiden: NWO kent SRON/NWO-I jaarlijks subsidie toe 
(2020: k€ 19.700) met daarin opgenomen k€ 1.392 per jaar als ongeoormerkte basissubsidie en 
deze subsidie moeten we voor 100% als bate nemen en daarmee loopt automatisch deze post 
via de staat van baten en lasten en naar de bestemde reserve in het eigen vermogen (Jaarlijks 
t/m 2048). 

b. Overige  
Ultimo verslagjaar bedragen deze k€ 501, betreffende het NWO-I bureau, waarvan een deel van 
de salariskosten in rekening kan worden gebracht bij derden.  
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12 Toelichting staat van baten en lasten 

BATEN 
 
 

Rijksbijdragen  

 

 
De totale Rijksbijdragen bedragen k€ 113.648 en zijn daarmee k€ 5.050 lager dan de stand ultimo 2018. 
De afname is het gevolg van een eenmalige batenrealisatie in 2018 voor de kasschuif Pelagia (k€ 2.308) 
terwijl in 2019 de afloop van de kasschuif Pelagia heeft plaatsgevonden (k€ 824). Daarnaast zijn er in 
2019 toekenningen van NWO geweest voor de Renovatie Nikhef en de Huisvestingslasten SRON (totaal 
ca. k€ 2.700) 
 
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 

 

 

De overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden betreft enerzijds provinciale bijdrage van 
de Provincie Noord-Brabant en van de Gemeente en de Regio Eindhoven voor DIFFER (k€ 373) en 
anderzijds is de bijdrage van het Ministerie van Economische zaken en Justitie en Veiligheid bij ASTRON 
(k€ 1.196) onder de post Overige overheden als nieuw gestarte projecten in 2019. 

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten) 

 

De totale baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten) bedraagt k€ 84.308 en zijn k€ 10.667 
minder dan ultimo 2018. 
 

2019 2018
k€ k€

Rijksbijdragen 
Rijksbijdragen OCW/EZK via NWO 113.148          113.514          
Overige subsidies OCW/EZK via NWO 500                 639                 
Rijksbijdragen 113.648          114.153          

2019 2018
k€ k€

Provinciale bijdragen en subsidies 282                 518                 
Overige Gemeentelijke- en GR bijdragen en -
subsidies 91                   222                 
Overige overheden 1.236              -                  
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden 1.609              740                 

2019 2018
k€ k€

Contractonderzoek 82.452            92.401            
Licentie-opbrengsten -                  -                  
Overige baten in opdracht van derden 1.856              2.574              
Baten werk in opdracht van derden 
(contractactiviteiten) 84.308            94.975            
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De baten Contractonderzoek (k€ 82.453) zijn k€ 9.948 afgenomen ten opzichte van 2018, wat vooral tot 
uiting komt bij:  
- de baten Internationale organisaties (k€ 14.950) zijn k€ 482 afgenomen. Met name bij ASTRON (k€ 

1.599, minder Asterics baten) en NWO-I Algemeen (k€ 485) is sprake van een afname, terwijl bij 
SRON (k€ 2.041) sprake is van een toename door meer ESA baten. 

- de baten Nationale overheden (k€ 7.583) zijn k€ 376 afgenomen. 
- de baten van NWO bedragen ultimo 2019 k€ 41.260, hiervan heeft k€ 16.412 betrekking op de NWO-

afloop Granting (2018: k€ 22.938). De afloop Granting is een voortvloeisel uit de granting 
verplichtingen die voormalig FOM is aangegaan en waarvoor NWO zich garant heeft gesteld. 

- de baten Overige Non-profit organisaties (k€ 8.011) zijn k€ 2.160 toegenomen, met name bij 
ASTRON (k€ 1.231) en NIOZ (k€ 555) 

- de baten van Bedrijven (k€ 10.647) zijn afgenomen met k€ 3.480. De afname is met name zichtbaar 
bij de BUW (k€ 1.471, als gevolg van het aflopen van projecten) maar ook bij ASTRON (k€ 1.580),  
DIFFER (k€ 481) en SRON (1.197). 
 

De baten van de BUW zijn deels aflopend vanwege de afloop Granting, waarbij de jaarlijkse bijdrage van 
NWO om de granting verplichtingen na te komen per jaar afneemt tot nihil in 2023. De baten voor 
projecten van NWO en derden worden bepaald door de jaarlijkse lasten en muteren voornamelijk met 
vooruit ontvangen subsidies projecten NWO en derden. Op termijn als de projecten aflopen, zullen ook 
deze posten naar nihil lopen. Er komen immers geen nieuwe projecten bij. 
Voor de instituten fluctueren de baten in deze posten jaarlijks afhankelijk van de nieuwe toegekende 
projecten en al naar gelang de gemaakte lasten in een boekjaar of worden de baten bepaald aan de 
hand van de PoC methode. 
 
Overige baten  

Het karakter van deze baten is met uitzondering van de opbrengst verhuur incidenteel. 

 
Opbrengst verhuur 
Nikhef heeft met ruim 160 partijen overeenkomsten voor onbepaalde tijd voor het gebruik van de 
faciliteiten in het Nikhef datacenter. Dit is daarmee een structurele bron van inkomsten voor Nikhef 
geworden. 
Het betreft de baten in het kader van de internet exchange housing en de verhuur van niet voor 
onderzoek gebruikte gebouwen. De verhuurbaten zijn ten opzichte van 2018 afgenomen met k€ 76.  
 

2019 2018
k€ k€

Internationale organisaties 14.950            15.432            
Nationale overheden 7.583              7.959              
NWO 41.260            49.028            
KNAW -                  4                     
Overige Non-profit organisaties 8.011              5.851              
Bedrijven 10.647            14.127            
Contractonderzoek 82.453            92.401            

2019 2018
k€ k€

Opbrengst verhuur 4.106              4.182              
Detachering personeel 290                 105                 
Schenkingen -                  -                  
Sponsoring 16                   -                  
Opbrengst catering -                  -                  
Overige 1.553              1.906              
Overige baten 5.965              6.193              
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Overige 
De overige baten bedragen k€ 1.553 en zijn k€ 353 lager dan in 2018, wat met name zichtbaar is bij 
NIOZ, doordat er vorig jaar nog een btw-teruggave en schadeuitkering Pelagia onder deze post was 
opgenomen. Dit is in 2019 niet het geval. 
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LASTEN 
 

 

Personeelslasten 

 

Uitsplitsing 

 
 
De personeelslasten bedragen k€ 142.706 en zijn ten opzichte van 2018 k€ 4.962 toegenomen.  
De toename van de kosten is met name zichtbaar bij Lonen en salarissen (k€ 2.909) door de CAO 
stijging van de salarissen met 2,4%. Bij Nikhef (k€ 735), NIOZ (k€ 2.955) en SRON (k€ 1.287) is de 
stijging het grootst hetgeen ook gerelateerd kan worden aan de personeelsbezetting, terwijl er bij de 
BUW als gevolg van het successievelijk aflopen van de contracten sprake is van een afname (k€ 2.342) 
van de salarislasten. Bij SRON en Nikhef en in mindere mate bij NIOZ is de stijging mede gerelateerd 
aan een stijging van de personeelsbezetting. Bij NIOZ was er in 2018 sprake van een vrijval van k€ 
1.526 van de voorziening voor de reorganisatie.   
 
De post pensioenpremies bedraagt k€ 16.380 en is daarmee k€ 3.009 hoger dan vorig jaar. De toename 
hiervan wordt deels verklaard door hogere premies en deels doordat in de Nog te betalen verlofdagen 
ook rekening is gehouden met de extra pensioenlasten die daarmee gemoeid zijn (k€ 1.610). 
 
De overige personele lasten (k€18.915) zijn k€ 1.203 lager dan ultimo 2018, met een afname bij de post 
Overig van k€ 1.757 en een toename van de lasten personeel niet in loondienst met k€ 486. Bij ASTRON 
is sprake van meer inhuur tijdelijk personeel k€ 535. De overige personeelslasten, vanuit de 
salarisadministratie, zijn in 2019 eenduidig onder de overige personeelslasten verantwoord en bij de 
BUW dalen de overige personeelslasten met k€ 954, hetgeen gerelateerd is aan de lagere salariskosten 

2019 2018
k€ k€

Lasten
Personeelslasten 142.706 137.744
Afschrijvingen 6.687 7.932
Huisvestingslasten 8.160 7.784
Overige lasten 55.302 67.257
Totaal lasten 212.855 220.717

2019 2018
k€ k€

Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten 124.007          117.861          
Overige personele lasten 18.915            20.118            
Ontvangen vergoedingen -/- -216                -235                
Personeelslasten 142.706          137.744          

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen 95.522            92.613            
Sociale lasten 12.105            11.877            
Pensioenpremies 16.380            13.371            
Lonen en salarissen 124.007          117.861          

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 2.588              2.520              
Lasten personeel niet in loondienst 4.940              4.454              
Overig 11.387            13.144            
Overige personele lasten 18.915            20.118            

Overige uitkeringen die de personeelslasten 
verminderen -/- -216                -235                
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door de daling van het personeelsbestand binnen de BUW. Bij NIOZ is er sprake van een hogere dekking 
salarislasten door de hogere salariskosten, waardoor de overige lasten dalen (per saldo met k€ 971). 
 
Het aantal FTE’s bedraagt ultimo verslagjaar 1.765 en is FTE 94 lager dan ultimo 2018. Met name de 
BUW laat een afnemend personeelsbestand zien (FTE 113,7), hetgeen in lijn is met de afloop van de 
onderzoeksprojecten binnen de BUW. Binnen de BUW zijn ultimo 2019 nog FTE 220,3 werkzaam.  
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Vermelding op basis van WNT 

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op NWO-I. Het voor NWO-I toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,00 
(Algemeen Bezoldigingsmaximum). De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige 
instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2019). 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

 

 
Topfunctionarissen met een bezoldiging van €.1.700 of minder 

  
De verantwoording met betrekking tot het inkomen van de bestuursleden vindt plaats in het NWO-
jaarverslag. 

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 MW Wise L.B.F.M. Waters PH van der Laan C.C.J.H. Bijleveld 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 Senior Scientist A <2> interim-directeur NSCR Directeur NSCR Senior onderzoeker 1 <1>
Aanvang en einde functievervulling 
in 2019 01/01 - 12/8 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 01/09 - 31/12 01/01 - 31/08 01/09 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 1 1
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen € 74.341,39 € 139.600,60 € 162.734,03 € 162.734,03 € 151.777,38 € 146.452,89 € 165.836,43 € 115.179,22 € 123.197,32 € 139.478,88 € 38.771,08 € 91.085,50 € 38.974,17

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.021,62 € 20.433,36 € 20.874,96 € 20.874,96 € 20.619,12 € 18.793,08 € 20.874,96 € 20.228,40 € 19.873,80 € 20.227,32 € 6.483,12 € 12.775,68 € 6.387,84
Bezoldiging € 86.363,01 € 160.033,96 € 183.608,99 € 183.608,99 € 172.396,50 € 165.245,97 € 186.711,39 € 135.407,62 € 143.071,12 € 159.706,20 € 45.254,20 € 103.861,18 € 45.362,01

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 119.057,53 € 194.000,00 € 194.000,00 € 194.000,00 € 194.000,00 € 174.600,00 € 194.000,00 € 194.000,00 € 194.000,00 € 194.000,00 € 64.843,84 € 122.362,55 € 61.433,05

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging € 86.363,01 € 160.033,96 € 183.608,99 € 183.608,99 € 172.396,50 € 165.245,97 € 186.711,39 € 135.407,62 € 143.071,12 € 159.706,20 € 45.254,20 € 103.861,18 € 45.362,01

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2018
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 01/04 - 31-12 01/01 - 31-12 01/01 - 31-12
Deeltijdfactor 2018 in fte 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1 0,9474
(Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Beloning plus betaalbare 
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 toepasselijk 
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
Totale bezoldiging 2018 € 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

<1> Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 1-9-2023 in verband met eerdere functie als Directeur NSCR.
<2> Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 31-12-2022 in verband met eerdere functie als Directeur SRON.

bedragen x € 1

Functiegegevens
Kalenderjaar 2019 2018
Aanvang en einde functievervulling 
in 2019 02/09 - 31/12

-

Aantal kalendermaanden 
functievervulling in het kalenderjaar 

4

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Maximum uurtarief in het 
kalenderjaar

€ 187,00 € 182,00

Maxima op basis van de 
normbedragen per maand7 

€ 103.600 -

Individueel toepasselijke maximum 
gehele periode kalendermaand 1 
t/m 12 

Werkelijk uurtarief lager dan het 
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende 
periode

€ 61.061 -

Bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 
Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

nvt

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling nvt
Totale bezoldiging

Tabel 1b leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
EJT van de Berg

Tabel 1a leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

0,9474
ja

€ 61.061

Directeur Bedrijfsvoering a.i. 

Indiv. Toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 87.833,90

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Ja

€ 61.061

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 tot 13-01-2019
N.J. Lopes Cardozo Bestuurslid vanaf 01-09-2019
J.J.G. Geurts Bestuurslid

Tabel Bestuur



- 87 - 

 

 
 
Afschrijvingen 

 
 

 
De afschrijvingen materiële vaste activa (k€ 13.929) zijn k€ 776 minder dan in 2018, met name als 
gevolg van lagere afschrijvingslasten bij ARCNL (k€ 284), DIFFER (k€ 293) en Nikhef (k€ 224), mede 
omdat er in de jaarrekening 2018 een additionele afschrijvingslast is verantwoord in verband met de 
aanpassing van de grondslagen Gebouwen 
 
De investeringssubsidies (zijnde een bijdrage van NWO voor Nieuwbouw) zijn in mindering gebracht 
op de afschrijvingen materiële vaste activa.  
 
Huisvestingslasten 

 

De toename van de Huisvestingslasten bedraagt ten opzichte van 2018 k€ 376. Naast de toename van 
Huurlasten (k€ 249, met name bij ARCNL), is er sprake van meer Energielasten (k€ 592, waarvan k€ 

bedragen x € 1 C. Offerhaus - Hooijer
Functiegegevens Directeur NWO-I
Omvang dienstverband in fte 1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2019

Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband € 6.571,06
Individueel toepasselijk maximum € 75.000,00

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband € 6.571,06
Waarvan betaald in 2019 € 6.571,06
Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag nvt

Tabel 2 Uitkering wegens beëindiging dienstbetrekking

2019 2018
k€ k€

Afschrijvingen
Afschrijvingen immateriële vaste activa 387                 401                 
Afschrijvingen materiële vaste activa 6.417              7.604              
Doorberekende afschrijvingskosten -117                -73                  
Afschrijvingen 6.687              7.932              

2019 2018
k€ k€

Uitsplitsing
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.929 14.705
Mutaties investeringssubsidies  (-/-) -7.512 -7.101
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 6.417 7.604

2019 2018
k€ k€

Huisvestingslasten
Huurlasten 816                 567                 
Verzekeringslasten 371                 391                 
Onderhoudslasten (klein onderhoud) 2.020              2.512              
Energie en water 2.865              2.273              
Schoonmaakkosten 1.007              1.016              
Belastingen en heffingen terzake van 
huisvesting 486                 514                 
Overige huisvestingslasten 596                 511                 
Huisvestingslasten 8.160              7.784              
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295 bij Nikhef, door hogere energietarieven) en minder Onderhoudskosten (k€ 493, met name bij NIOZ 
door meer groot onderhoud, wat geactiveerd is conform de componentenmethode). 

Overige lasten 

 

 

De Overige lasten bedragen k€ 55.302 en zijn daarmee k€ 11.955 lager dan 2018.  
Hiervan heeft k€ 10.309 betrekking op de teruggave van de in eerdere jaren verkregen rentesubsidie 
(Administratie en beheerslasten), welke als gevolg van de verrekening overeenkomst tussen NWO en 
NWO-I, in 2018 geheel ten laste van het resultaat is genomen (ASTRON k€ 2.909, NIOZ k€ 287, NWO-I 
Algemeen k€ 7.113). De overige posten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018. 

De post Inventaris en apparatuur is met k€ 2.373 gedaald ten opzichte van 2018. Met name bij DIFFER 
zijn er in 2019 minder aanschaffingen gedaan voor inventaris en apparatuur (k€ 1.165) evenals bij de 
BUW (k€ 994). 

De post Overige (k€ 33.970) is afgenomen met k€ 1.118, bestaande uit een afname van de 
onderzoeksgebonden kosten met k€ 2.028 en een afname van de reis- en verblijfskosten met k€ 826 
naast een stijging van k€ 1.737 van de overige lasten.  
Voor de BUW zijn in 2019 de Overige overige lasten in totaal met k€ 1.578 gedaald ten opzichte van 
2018. Dit wordt verklaard doordat er in 2019 ruim 120 projecten zijn afgerond, waardoor de activiteiten 
in de BUW zijn afgenomen.  
 
Voor de accountantskosten zijn de kosten onderzoek jaarrekening voor de controle 2019 geheel 
meegenomen voor zover bekend. De opgenomen kosten onder deze post betreffen voor 2019 de huidige 
accountant Ernst & Young Accountants LLP. Daarnaast is k€ 200 opgenomen als Overige niet-
controlediensten ten behoeve van ondersteuning bij de Jaarrekening 2018 door EY Advisory Netherlands 
LLP (standard advisory services). De post andere controle opdrachten van k€ 33 betreft de controle van 

2019 2018
k€ k€

Overige lasten
Administratie en beheerslasten 15.014            23.463            
Inventaris en apparatuur 6.356              8.729              
Dotatie overige voorzieningen -38                  -23                  
Overige 33.970            35.088            
Overige lasten 55.302            67.257            

Administratie en beheerslasten
ICT kosten 1.214              1.333              
Uitbesteed werk 4.540              4.568              
Accountantskosten 938                 665                 
Rentelasten behorend bij rentesubsidies -                  10.309            
Overige administratie en beheerslasten 8.321              6.588              
Administratie- en beheerslasten 15.013            23.463            

Uitsplitsing Accountantskosten 
Kosten onderzoek jaarrekening 710                 598                 
Andere controleopdrachten 22                   29                   
Adviezen op fiscaal terrein 6                     -                  
Overige niet-controlediensten 200                 38                   
Accountantskosten 938                 665                 

Overige
Onderzoeksgebonden kosten 27.323            29.351            
Reis- en verblijfskosten 4.734              5.560              
Overige lasten 1.914              177                 
Overige kosten 33.970            35.088            
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projecten door Ernst & Young Accountants LLP, waarvan k€ 11 samen met de post andere controle 
opdrachten overig netwerk van k€ 6 is opgenomen onder de onderzoeksgebonden kosten. 

 

 

De overige netwerkposten betreffen k€ 6 voor R.S. Accounting Statia B.V. (St. Eustatius) voor NIOZ voor 
andere controle opdrachten en k€ 3 voor KroeseWevers Audit B.V. en k€ 3 voor PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. voor adviesdiensten op fiscaal terrein.  
 

 
 
 
De financiële baten en lasten bedraagt k€ -22 en betreft de rentebaten voor Startersleningen (k€ 23) en 
anderzijds bankkosten, koers- en kasverschillen (k€ 45). 
 

 
 
In 2019 betreft het resultaat op de deelnemingen negatief k€ 4. In 2018 was het resultaat k€ 28 
negatief. 
 
NETTO RESULTAAT 
 
 
Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt k€ 7.351 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. 
 

 
 
  

2019 in k€ Ernst & Young Accountants LLP Overige netwerk Totaal netwerk
Onderzoek van de jaarrekening 710 710
Andere controle opdrachten 33 6 39
Adviesdiensten op fiscaal terrein 6 6
Andere niet-controlediensten 200 200
Totaal 943 12 955

Financiële baten en lasten
31-12-2019 31-12-2018

k€ k€
Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23                   25                   
Financiële baten 23                   25                   

Financiële lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten 45                   62                   
Financiële lasten 45                   62                   

Financiële baten en lasten -22                  -37                  

Resultaat deelnemingen -4                   -28                  

2019 Begroot 2019 2.018
k€ k€ k€

Resultaatverdeling
-Mutatie algemene reserve -145               -            -7
-Mutatie bestemde reserves (publiek) -5.316             -8.388       8.162
-Mutatie bestemde Fondsen -1.890             -4.155       -12.876
-Mutatie overige componenten -                 0
Totaal resultaatverdelling -7.351 -12.543 -4.721
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13 Toelichting kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht geeft op een andere wijze inzicht in de kasstroom van NWO-I en laat zien 
waardoor de afname van de liquiditeit van k€ 8.407 wordt veroorzaakt.  
De kasstroom uit operationele activiteiten leidt per saldo tot een afname  van k€ 1.476 met name als 
gevolg van de afschrijvingen (k€ 14.311), Vorderingen (k€ 17.576) en een afname van de Schulden 
(k€ 28.247). 
  
De kasstroom uit investeringsactiviteiten leidt tot een daling van de liquide middelen van k€ 6.931, 
met name door investeringen in de materiële vaste activa (k€ - 13.409) en Vooruit ontvangen 
investeringssubsidie ten behoeve van de Nieuwbouw SRON (k€ 6.800). 
 
 

14 Gebeurtenissen na balansdatum 

Zoals alle organisaties wereldwijd wordt NWO-I geconfronteerd met de COVID-19-pandemie of 
coronacrisis. Tot op heden zijn de uiteindelijke gevolgen van deze uitbraak nog niet duidelijk, zowel 
maatschappelijk als in het bijzonder voor NWO-I.  NWO-I heeft reeds verschillende maatregelen 
getroffen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen, maar zal de komende maanden de 
ontwikkelingen van deze virusuitbraak nauwlettend blijven volgen en daar waar nodig additionele 
maatregelen nemen. Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan 
die het gegeven beeld in de jaarrekening materieel zouden kunnen doen wijzigen. 
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OVERIGE GEGEVENS 
15 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

16 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake resultaatbestemming. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het stichtingsbestuur en de raad van toezicht van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk

Onderzoek lnstituten

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2OL9
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek lnstituten
te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek lnstituten
op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen en de bepalingen van en krachtens de WNT;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2019;
de staat van baten en lasten over 2019;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor Íinanciële verslaggeving
en andere toelichtingen.

Benadrukking van onzekerheid omtrent Corona
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties
en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt.
De situatie verandert van dag tot dag en leidt inherent tot onzekerheid. Ook Stichting Nederlandse
Wetenschappelijk Onderzoek lnstituten in Utrecht wordt met deze onzekerheid geconfronteerd, die is

uiteengezet in het bestuursverslag op pagina 26 en de toelichting opgenomen bij de gebeurtenissen na
balansdatum op pagina 90. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek lnstituten zoals vereist in

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere

voor de opclracht relevantp nnafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor

ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding

door een leidinggevende topf unctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag

andere informatie, die bestaat uit:
bestu ursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van de RJ-Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie

materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RJ-Richtlijn 660

Onderwijsinstellingen en de Nederlandse StandaardT2O. Deze werkzaamheden hebben

niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de

RJ-Richtli.in 660 Onderwijsinstellingen.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het stichtingsbestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening

in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen en de

bepalingen van en krachtens de WNT. Het stichtingsbestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig
tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. ln dit kader is

het bestuurtevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het stichtingsbestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude,

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het stichtingsbestuur afwegen of Stichting Nederlandse
Wetenschappelijk Onderzoek lnstituten in staat is om haar werkzaamheden in continuiïeit voort te zetten
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het stichtingsbestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het stichtingsbestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het stichtingsbestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggevíng van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële Íouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het eÍfect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.0nze controle
bestond onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico's:
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of Íraude;
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten, alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn.



EY Pagina 4

Building
worKrng

a better
world

Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij Íraude is het risico dat

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing

van de stichting.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het stichtingsbestuur en de toelichtingen die

daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door het stichtingsbestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zi.in gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer

kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opqenomen toelichtingen.
Het evalueren of dejaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de

balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met het stichtingsbestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 9 juni 2020

Ernst en Young Accountants LLP

w.g. D.E. Engwerda RA
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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 
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 
 
 
IC interne controle 
 
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 
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 
PPS Publiek Private Samenwerking 
 
RU Radboud Universiteit Nijmegen 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
RvB-NWO raad van bestuur NWO 
RvT raad van toezicht NWO 
 
SEP Standard Evaluation Protocol 
SKA Square Kilometer Array 
SRON Netherlands Institute for Space Research 
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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) 
WNT Wet Normering Topinkomens 
WVOI Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen 
WW Werkloosheidswet 
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