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OVER DE ILLUSTRATIE OP HET OMSLAG

LIGO/T.Pyle
Twee zwarte gaten dansen om elkaar heen.  
Uiteindelijk zullen ze samensmelten. Deze dans 
veroorzaakt zwaartekrachtsgolven, de rimpelingen 
om de zwarte gaten heen. Op 26 december 2015 zijn 
voor het eerst zwaartekrachtsgolven gedetecteerd 
op aarde, door de LIGO-detectoren in de Verenigde 
Staten.
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VOORWOORD

De Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), 
voorheen de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM),  
biedt u hierbij het Financieel Jaarverslag 2016 aan. NWO-I is onderdeel van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Op 31 december 2016 zijn de statuten gewijzigd waardoor FOM is omgevormd 
tot NWO-I, de institutenorganisatie van NWO. De grantingfunctie van FOM voor 
de natuurkunde is daarbij overgedragen aan het nieuwe NWO-domein Exacte en 
Natuurwetenschappen.

In dit jaarverslag wordt in financiële termen verantwoording afgelegd over de 
uitvoering van natuurkundig onderzoek binnen FOM in 2016. Met deze publica- 
ties verantwoordt NWO-I zich naar de financiers en naar de samenleving. 

In dit financieel jaarverslag is in hoofdstuk V ‘Overige informatie’ een goed- 
keurende controleverklaring opgenomen die is afgegeven door HLB Blömer 
accountants en adviseurs te Nieuwegein. 

Namens het stichtingsbestuur,

prof.dr. C.C.A.M. Gielen
bestuursvoorzitter Stichting NWO-I

Utrecht, 15 maart 2017
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I.1  DE ORGANISATIE  

DE STICHTING NWO-I

De Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is op 15 april 1946 
opgericht onder de naam Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). NWO-I 
is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Op 31 december 2016 zijn de statuten gewijzigd waardoor FOM is omgevormd tot NWO-I, de 
institutenorganisatie van NWO. De grantingactiviteiten van FOM voor de natuurkunde zijn 
overgedragen aan het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).  
NWO-I is gevestigd te Utrecht.

Volgens de statuten heeft NWO-I ten 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 met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.

In dit jaarverslag wordt in financiële termen verantwoording afgelegd over de uitvoering van 
natuurkundig onderzoek binnen FOM in 2016. Daar waar teksten en toelichting betrekking 
hebben op 2016 wordt derhalve nog over FOM gesproken, daar waar deze (ook) betrekking 
hebben op 2017 of later wordt NWO-I gebruikt.

STRATEGIE NWO

Volgens de NWO strategienota 2015-2018 ‘Verbind onderzoek’ zet NWO zich ook de komende 
jaren in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. De kerntaak is kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap te bevorderen. NWO financiert het beste onderzoek, zowel 
onderzoek uit nieuwsgierigheid als onderzoek naar vraagstukken die de wereld bezighouden. 
Nog meer dan in de voorgaande jaren zal NWO samenwerking en verbinding in het onderzoek 
in Nederland stimuleren. Daar betrekt NWO ook maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven bij.

ONDERZOEKSPROGRAMMERING FOM

Het onderzoek binnen FOM werd gefinancierd door middel van door het Uitvoerend Bestuur 
goedgekeurde FOM-activiteiten. Het betreft activiteiten met betrekking tot het onderzoek bij 
de FOM-instituten (missiebudgetten, projecten voor derden en andere activiteiten nieuwbouw 
en vervangend onderhoud), activiteiten voortvloeiend uit de voormalige grantingfunctie van 
FOM (FOM-programma’s, FOM-programma’s, Industrial Partnership Programmes, FOM-
Projectruimte en andere activiteit FOm/v-stimuleringsprogramma) en activiteiten voor de 
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instandhouding van FOM ( algemene kosten van de organisatie en de overige andere 
activiteiten).

De instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef en het publiek-private samenwerkingsverband 
ARCNL hebben elk een missiebudget van waaruit zij de infrastructuur van het instituut 
financieren. De infrastructuur omvat (het grootste gedeelte van) de vaste wetenschappelijke, 
technische en ondersteunende staf, werkplaatsen, huisvesting en dergelijke.

FOM-programma’s bestaan uit samenhangende activiteiten die gericht zijn op het realiseren 
van wetenschappelijke doelstellingen. Een FOM-programma kent een totaalbudget, naar 
financier gespecificeerd, de zogenaamde ‘financiële envelop’, die is verdeeld over kalender- 
jaren.

Industrial Partnership Programmes (IPP’s) zijn onderzoeksprogramma’s voor fysisch 
onderzoek op gebieden die voor de industrie relevant zijn, waarbij externe partners ten minste 
vijftig procent van de kosten van het onderzoek voor hun rekening nemen. Voor een IPP sloot 
FOM een overeenkomst met de betrokken bedrijven. De meeste programma’s hebben een 
stuurgroep met vertegenwoordigers van de deelnemende partijen die verantwoordelijk is 
voor een goede uitvoering van het programma.

Via de FOM-Projectruimte konden onderzoekers bij FOM in competitie financiering 
verwerven voor projecten met een fysische vraagstelling. Met dit instrument werd de 
natuurkunde in de volle breedte op kwaliteit gestimuleerd.

Voorbeelden van andere activiteiten zijn het FOm/v-stimuleringsprogramma, nieuwbouw,  
de begrotingspost knelpunten & experimenten en de activiteit valorisatie.

Met ingang van 2016 worden de projecten voor derden in een aparte entiteit weergegeven.

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

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

Programma’s ultimo 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016
- FOM-programma’s 51 64 67 62 59
- Industrial Partnership Programmes 12 19 22 21 21
Totaal programma’s 63 83 89 83 80

In 2016 is de portfolio van FOM-programma’s flink ververst. Er zijn 11 nieuwe programma’s 
ingesteld en 14 oude programma’s beëindigd, waardoor er per saldo eind 2016 drie 
programma’s minder liepen dan eind 2015. Omdat er in 2016 twee nieuwe IPP’s zijn ingesteld, 
maar er ook twee zijn afgesloten, is het aantal lopende IPP’s gelijk gebleven in 2016.
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ORGANISATIESTRUCTUUR

De structuur van FOM, respectievelijk NWO-I wordt schematisch weergegeven in de onder- 
staande afbeeldingen.

Stichtingsbestuur

Bureau

BUW

AMOLF

ARCNL

DIFFER

Nikhef

ASTRON

CWI

NIOZ

NSCR

SRONStichting NWO-I
vanaf 1 januari 2018

RvB NWO

Stichting NWO-I 2017

Raad van Bestuur

Uitvoerend Bestuur

Bureau

BUW

AMOLF

ARCNL

DIFFER

Nikhef

Stichting FOM 2016

Directeur

De leiding over de werkzaamheden van FOM berustte bij het 
Uitvoerend Bestuur, bestaande uit vijf leden van de Raad van 
Bestuur. Het Uitvoerend Bestuur legde hierover verantwoording 
af aan de Raad van Bestuur dat de hoofdlijnen van het beleid 
van FOM bepaalt. De dagelijkse leiding over FOM berustte bij de 
directeur, die daarbij ondersteund werd door het FOM-bureau. 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2016 is te vinden in 
paragraaf V.1.

Het stichtingsbestuur van NWO-I vormt een personele unie met de Raad van Bestuur (RvB) van NWO. Het stichtingsbestuur is 
verantwoordelijk voor het functioneren van de institutenorganisatie als geheel, voor het goedkeuren van de jaarrekening, de begroting 
en voor het benoemen en ontslaan van directeuren. De directeur van de institutenorganisatie is de secretaris van het stichtingsbestuur 
en is tevens directeur van het bureau van NWO-I.
De bestuurssamenstelling per 1 januari 2017 is te vinden in paragraaf V.1.
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In 2016 werd FOM gevormd door de drie instituten (AMOLF, DIFFER en Nikhef), ARCNL, de 
Beheerseenheid Universitaire werkgroepen (BUW) en het Bureau. NWO-I kent in 2017 dezelfde 
organisatieonderdelen. Op 1 januari 2018 is de juridische fusie gepland van NWO-I met de 
stichtingen die de NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON in stand houden.

Instituten
De instituten zijn aanjager of coördinator binnen specifieke onderzoeksgebieden en werken 
daarin nauw samen met universiteiten en bedrijven:
– AMOLF (Amsterdam) doet hoogwaardig onderzoek aan de fysica van functionele complexe 

materie binnen vier gefocusseerde onderzoeksthema’s (Living Matter, Nanophotonics, 
Nanophotovoltaics en Designer Matter).

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

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

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

Alle betrokken partijen, te weten ASML, NWO-I, UvA en VU, delen financiering en governance 
van ARCNL. ARCNL heeft een Governing Board waarin de betrokken partijen vertegenwoor- 
digd zijn. NWO-I fungeert als uitvoerder en beheerder. 

Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW)
In de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) zijn de 242 universitaire werk- 
groepen op 15 universitaire locaties opgenomen. Aan het hoofd van iedere werkgroep staat 
een werkgroepleider, meestal een hoogleraar in dienst van de betrokken universiteit, die 
leiding geeft aan de medewerkers van de stichting die in de werkgroep zijn ondergebracht en 
die verantwoordelijk is voor de besteding van de voor het onderzoek in de werkgroep 
toegekende budgetten. Een medewerker van het Bureau is als hoofd BUW verantwoordelijk 
voor het beheer van de onderzoeksprojecten in de BUW en alles wat daarmee te maken heeft.

Samenwerkingsverbanden
Om het onderzoek in deelgebieden van de natuurkunde te bevorderen participeert NWO-I 
naast ARCNL in de volgende samenwerkingsverbanden:
– Nikhef maakt deel uit van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef), een 

samenwerkingsverband tussen NWO-I, UvA, VU, UU, RU en RuG. De directeur van Nikhef is 
tevens directeur van het samenwerkingsverband.

– NWO-I en RU hebben een samenwerkingsverband met betrekking tot de vrije elektronen 
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infrarood laser FELIX, een unieke gebruikersfaciliteit. In het kader daarvan wordt deze 
faciliteit geëxploiteerd en gratis beschikbaar gesteld aan onderzoekers in binnen- en 
buitenland. De financiële bijdrage van NWO-I is bedoeld om de RU in staat te stellen de 
gebruikersfaciliteit geleidelijk te accommoderen in de universitaire budgetten.

– NWO-I en RU hebben de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband HFML met de 
ambitie het hoge magneetveldenlaboratorium (HFML) volledig te benutten en 
internationaal een leidende positie te verwerven.  
NWO-I en RU hebben samen met de CNRS uit Frankrijk en het Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf uit Duitsland het European Magnetic Field (EMFL) opgericht. Dit is een 
Association lnternationale Sans But Lucratif (AISBL) conform Belgisch recht. 

– NWO-I en TU/e hebben een samenwerking om het funderend energieonderzoek een 
krachtige impuls te geven en die er toe bijdraagt het onderzoek aan TU/e en DIFFER 
nationaal en internationaal toonaangevend te laten zijn en waarvan voor beide partijen 
wervingskracht uitgaat. In het kader van dit samenwerkingsverband is door de TU/e een 
nieuwe onderzoeksgroep opgericht en ingebracht in DIFFER.

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

Naast deze met name genoemde samenwerkingsverbanden heeft NWO-I nog diverse andere 
lopende samenwerkingen.
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I.2  OMVORMING EN OPSPLITSING FOM

In het kader van de organisatieaanpassing van NWO (de NWO-transitie genoemd) is de 
Stichting FOM middels een statutenwijziging per 31 december 2016 omgevormd tot de 
institutenorganisatie van NWO (NWO-I). De grantingactiviteiten van FOM voor de natuur- 
kunde, dat wil zeggen het op basis van competitie verdelen van onderzoeksmiddelen, zijn 
daarbij overgedragen aan het nieuwe ENW-domein van NWO. 

RELATIE TUSSEN FOM EN NWO IN 2016

De Stichting FOM maakte ook in 2016 deel uit van NWO. Volgens het in 2003 getekende conve- 
nant tussen NWO en FOM geschiedde de financiering van FOM door NWO enerzijds vanuit het 
Algemeen Bestuur van NWO (AB-NWO) vanwege het onderzoek dat in de FOM-instituten werd 
uitgevoerd en anderzijds vanuit het NWO-Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN) vanwege het 
werk in universitaire groepen, instituten of andere door NWO toegelaten instellingen of in 
combinaties daarvan. Daarbij is met NWO afgesproken dat het Bestuur van FOM dit in 
operationele zin kon zien als één (totaal)subsidie van NWO. Er bestond een personele unie 
tussen het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en het Uitvoerend Bestuur van FOM. 

OMVORMING FOM NAAR NWO-I

In 2015 heeft NWO in de strategienota voor de periode 2015-2018 de contouren geschetst van 
de nieuwe NWO-organisatie. Vier domeinen vormen de hoofdstructuur, waaronder één breed 
domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De NWO-instituten (inclusief de voormalige 
FOM-instituten) worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte institutenorganisatie.  
De overgang naar de nieuwe structuur wordt aangeduid als “NWO-transitie”. Met deze 
transitie wordt beoogd de NWO-organisatie te vernieuwen om tot een flexibeler, krachtiger  
en meer coherent NWO te komen. De veranderingen zijn nader uitgewerkt in het integraal plan 
NWO dat in maart 2016 is vastgesteld. Op 1 januari 2017 is de nieuwe structuur, die in de onder- 
staande afbeelding is weergegeven, geïmplementeerd. 

In de nieuwe NWO-organisatie worden alle wetenschappelijke instituten van NWO onder- 
gebracht in een privaatrechtelijke stichting die als institutenorganisatie van NWO (NWO-I) 
fungeert. Door middel van de statutenwijziging per 31 december 2016 is FOM omgevormd tot 
NWO-I en zijn AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef reeds onderdeel van NWO-I. Het is de intentie 
dat NWO-I op 1 januari 2018 fuseert met de stichtingen die de andere NWO-instituten 
ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON in stand houden. De voormalige granting-activiteiten van 
FOM zijn vanaf 2017 overgenomen door het nieuwe ENW-domein van NWO.
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In december 2016 is een nieuw convenant tussen FOM en NWO afgesloten, ter vervanging van 
het convenant 2003. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om de transitie NWO voor alle 
betrokkenen, onderzoekers en externe stakeholders van zowel NWO als FOM zo geruisloos 
mogelijk te laten verlopen.
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FINANCIËLE OPSPLITSING FOM

FOM ontving tot en met 2016 van NWO twee basissubsidies, namelijk van het Algemeen 
Bestuur (AB)1 voor de instituten en van het gebied Natuurkunde (N) voor de granting- 
activiteiten. FOM roomde van de basissubsidie voor de instituten ongeveer 3,5 miljoen euro af 
ten gunste van de grantingactiviteiten. De instituten werden geacht dit terug te verdienen in 
de diverse competities binnen FOM. Daar slaagden ze ruimschoots in. Mede als gevolg van 
deze afroming was het basisbudget van de FOM-instituten laag ten opzichte van het totale 
budget van de instituten.

Bij de opsplitsing van FOM heeft het Bestuur gezocht naar een fair verdeelmodel voor de 
afgeroomde basssubsidie over de instituten opdat de gehele AB-subsidie vanaf 2017 direct 
aan de instituten ten goede komt. Daarvoor is aangesloten bij het volume van gehonoreerde 
strategische programma’s aan de instituten. Op basis van het op 17 mei 2016 door de Raad van 
Bestuur van FOM goedgekeurde opsplitsingsvoorstel wordt de basissubsidie van het AB, 
respectievelijk van N in 2018 als volgt verdeeld over de FOM-activiteiten:

FOM-activiteiten 
(budget in 2018 in k€)

Verdeling
AB GBN

Missiebudget AMOLF 9.252 -
Missiebudget DIFFER 8.849 -
Missiebudget Nikhef 14.003 -
Missiebudget ARCNL 2.377 -
Missiebudget FOM-instituten algemeen 2.418 -
Overgangsprogramma BUW 739 -
Vrije FOM-programma’s (programmaloket) - 7.317
Strategieprogramma’s - 3.761
Industrial Partnership Programmes - 2.883
FOM-Projectruimte - 10.377
FOM-bureau - 1.916
A02 FOm/v stimuleringsprogramma - 255
A05 Knelpunten en Experimenten - 866
A12 Nieuwbouw 2.362 -
A13 Personeelsontwikkeling - 304
A14 Vervangend Onderhoud - -
Totaal FOM-activiteiten 40.000 27.679
Totaal subsidie 40.000 27.679
Verschil 0 0

In dit overzicht zijn zowel de AB-geldstroom als de GBN-geldstroom sluitend opgesplitst.  
Om dat te bereiken is bij de AB-geldstroom de budgetten van de overige andere activiteiten 
(A02, A05, A12 en A13) als sluitpost gebruikt (deze is daarna naar rato aan de missiebudgetten 

1   Vanwege de NWO-transitie is de NWO-wet op 1 februari 2017 aangepast. Daarbij is het Algemeen Bestuur van NWO 

omgevormd tot een Raad van Bestuur (RvB).
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toegevoegd) en bij de GBN-geldstroom het budget voor strategieprogramma’s. De AB-geld- 
stroom gaat met ingang van 2017 naar NWO-I en de GBN-geldstroom naar het ENW-domein.

Om de balans tussen de instituutsactiviteiten en de grantingactiviteiten van FOM niet te 
verstoren heeft het UB-FOM bij het opsplitsingsvoorstel aangegeven dat de FOM-instituten 
geacht worden vanaf 2017 geen beroep meer te doen op de budgetten voor nieuwe strategie- 
programma’s en vergelijkbare instrumenten in het ENW-domein.

AFLOOP GRANTING FOM

NWO-I heeft geen grantingfunctie meer. De tot en met 2016 door FOM in het kader van de 
grantingfunctie toegekende projecten worden door NWO-I afgewikkeld. In het in december 
2016 afgesloten convenant tussen FOM en NWO is afgesproken dat NWO de budgetten 
beschikbaar zal stellen die benodigd zijn om de in het kader van de grantingactiviteiten van 
FOM toegekende programma’s en projecten af te kunnen ronden. Het totaalvolume daarvan 
bedraagt M€ 85. Dit is als volgt verdeeld over de jaren en over de organisatieonderdelen: 

Organisatieonderdeel
(bedragen in k€)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

AMOLF 649 401 383 330 0 0 1.763
DIFFER 560 657 460 460 460 0 2.597
NIKHEF 2.547 2.462 2.149 2.012 1.736 436 11.342
BUW 20.994 18.960 12.784 7.951 3.632 3.056 67.377
ALGEMEEN 93 686 678 293 278 0 2.028
Totaal 24.843 23.166 16.454 11.046 6.106 3.492 85.107

Binnen Algemeen zijn daarnaast nog de volgende budgetten gerelateerd aan de voormalige 
grantingactiviteiten van FOM beschikbaar per 31 december 2016:

FOM-activiteit
(bedragen in k€)

Saldo 
t/m 2016

Vrije programma -21.394
Strategieprogramma’s 9.478
IPP’s 9.638
FOM-Projectruimte 2.749
Andere activiteiten 858
Totaal 1.329

Deze budgetten vormen onderdeel van het eigen vermogen van Algemeen.
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INGEBRUIKNAME NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM

Op 14 januari 2016 is het nieuwe financieel systeem, Unit4 Business World (UBW), in gebruik 
genomen. Als onderdeel van het project vernieuwing financiële processen (VFP) is dit systeem 
in 2014 geselecteerd door middel van een Europese aanbesteding en in 2015 ingericht.

70-JARIG BESTAAN FOM

Op 15 april 2016 bestond FOM zeventig jaar. Dit werd op 16 september gevierd in de Rijtuigen- 
loods in Amersfoort, met ‘s middags een symposium met de titel ‘ FOM70 symposium Dutch 
physics forever’ en aansluitend een feest.

I.3  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2016 

Officiële ingebruikname 

door Christa Hooijer, 

waarnemend directeur 

FOM.

Afsluiting symposium 

(foto: Esther van Putten). 
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OMVORMING FOM NAAR NWO-I

Op 21 december 2016 heeft de Raad van Bestuur van FOM besloten tot de omvorming van FOM 
naar NWO-I. Op die datum is ook het nieuwe convenant FOM-NWO getekend. Op 31 december 
2016 is de statutenwijziging gepasseerd. Zie voor nadere toelichting paragraaf 1.2.

VERKOOP LANDGOED RIJNHUIZEN

Op 22 december 2016 is het Landgoed Rijnhuizen (voorheen de vestigingsplaats van het insti- 
tuut DIFFER) overgedragen aan de koper. De boekwinst van de verkoop bedraagt k€ 1.206.

Ondertekening convenant 

door prof.dr. Stan Gielen, 

voorzitter Algemeen 

Bestuur NWO,  

prof.dr. Jan de Boer,  

lid Uitvoerend Bestuur 

FOM en prof.dr. Niek 

Lopes Cardozo, voorzitter 

Uitvoerend Bestuur FOM 

(foto: Joost Weber). 

Landgoed Rijnhuizen  

(foto: Peter van Hengstum)
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LAATSTE GRANTINGACTIVITEITEN FOM

FOM-programma’s
In het kader van het programmaloket van FOM konden om het jaar (elk even jaar) aanvragen 
voor FOMprogramma’s worden ingediend. In 2016 zijn 29 aanvragen behandeld, waarvan er 7 
zijn gehonoreerd (24%), met een totaal budget over de looptijd van k€ 15.140. Daarnaast zijn 
vier nieuwe strategieprogramma’s ingesteld, FOM-programma 163 ‘Data Driven Science’ bij de 
BUW, het betreft een gezamenlijk programma van NWO en DST uit India, FOM-programma 171 
‘Taming the flame’ bij DIFFER, het programma 172 Qutech NWO Physics Funding bij QuTech 
(BUW) en het programma 173 KIEM HTSM (BUW).

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

Industrial Partnership Programmes
In 2016 zijn twee nieuwe IPP’s ingesteld. Deze IPP’s hebben de volgende gegevens:

Prog. Nr. Programmaleider Titel Looptijd Subgebieden Budget
163 Drs. H.G. van Vuren Data-driven Sciences - computational and Data Sciences -  

for Small and Sustainable Energy Research’ (DDS)
2017-2021 - k€ 1.420

164 Prof.dr. E.A. Bergshoeff Scanning New Horizons: Emergent Space-Time,  
Black Holes and Quantum Information (SNH)

2016-2021 100% SAF k€ 2.660

165 Prof.dr. K.S.E. Eikema The mysterious size of the proton (MYSTP) 2017-2021 100% COMOP k€ 1.774
166 Prof.dr. S. Hoekstra Physics beyond the Standard Model with cold molecules: 

measuring the electric dipole moment of the electron in  
BaF (EEDM)

2016-2022 75% SAF,  
25% COMOP

k€ 2.688

167 Prof.dr. N.E. Hussey Strange metals (METL) 2016-2021 100% COMOP k€ 2.290
168 Dr. C. Joo Single-molecule protein sequencing (SMPS) 2016-2021 100% FL k€ 2.341
169 Dr. L.C. Kapitein NeuroPhotonics: unraveling the physics of signaling in 

intact neuronal networks (NEPH)
2016-2021 100% FL k€ 1.755

170 Prof.dr. M.V. Mostovoy Skyrmionics: Towards new magnetic skyrmions and 
topological matter

2016-2021 100% COMOP k€ 1.632

171 Prof.dr. M.R. de Baar Taming the flame: tackling fusion’s biggest challenge 
through an integrated, multi-faceted research approach 
(FLAME)

2017-2021 100% FuF k€ 2.300

172 Prof.dr. R. Hanson Qutech NWO Physics Funding 2017-2022 100% NANO k€ 3.750
173 Drs. H.G. van Vuren KIEM HTSM 2017-2020 - k€ 100

Prog. Nr. Programmaleider Titel Looptijd Subgebieden Budget Bedrijven
i43 Prof.dr. D. Lohse Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet printing 

(FIP)
2016-2022 100% FEF k€ 3.164 Océ

i44 Individual Project 
Leaders

High Tech Materials Call2 (HTM2) 2016-2020 50% COMOP, 
50% FEF

k€ 2.789 M2i

17



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

FOM-Projectruimte
Aanvragen voor de FOM-Projectruimte konden continu worden ingediend. In 2016 zijn twee 
beoordelingsronden afgerond. In de eerste ronde zijn 23 aanvragen behandeld, waarvan er  
10 zijn gehonoreerd (33% met een totaalbudget van k€ 4.288). In de tweede ronde zijn 26 
aanvragen behandeld, waarvan er 12 zijn gehonoreerd (46%) met een totaalbudget van  
k€ 5.250. 

Speciale toekenningen
In 2016 is aan prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter Uitvoerend Bestuur, en aan dr.ir W. van 
Saarloos, voormalig directeur FOM, een wetenschappelijk onderzoeksproject toegekend  
(met een omvang van k€ 144, respectievelijk k€ 236). De toewijzing aan Lopes Cardozo is 
bedoeld voor de ondersteuning van zijn onderzoeksgroep in verband met zijn werkzaamheden 
voor de NWO-transitie. De toewijzing aan Van Saarloos is onderdeel van de afspraak tussen 
het Uitvoerend Bestuur en van Saarloos als directeur FOM om zijn overgang vanuit FOM/NWO 
naar de KNAW c.q. de Universiteit Leiden te realiseren en te faciliteren.

PROJECTEN VOOR DERDEN

De instituten hebben in 2016 diverse subsidies van NWO en de EU verworven.  
Prof.dr. Olga Igonkina bij Nikhef ontving een VICI subsidie. Een VIDI subsidie werd verworven 
door dr. Erik Garnett bij AMOLF en door dr. Tristan du Pree bij Nikhef.
AMOLF-onderzoeker Albert Polman en AMOLF-directeur Huib Bakker ontvingen een  
ERC Advanced Grant.
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I.4  FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2016 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

BATEN
in k€

Realisatie 
2016

 Begroting 
2016 Verschil

NWO basissubsidie  72.469  73.361  (892) -1,2%

Overheidsbijdragen en subsidies:
- Ministerie van EZ  2.937  (623)  3.560 -571,4%
- Ministerie van OCW  16  -  16 
- Ministerie van Financiën  -  -  - 
Subtotaal overheidsbijdragen en subsidies  2.953  (623)  3.576 -574,0%

Werk in opdracht van derden:
- NWO subsidies in derden contracten  9.828  16.668  (6.840) -41,0%
- Universiteiten  2.157  2.167  (10) -0,5%
- Overheden  3.268  2.549  719 28,2%
- Europese Unie  6.327  6.644  (317) -4,8%
- Bedrijven  13.374  12.033  1.341 11,1%
- Stichtingen en Verenigingen  148  150  (2) -1,3%
- ANBI  50  50  - 0,0%
Subtotaal werk in opdracht van derden  35.152  40.261  (5.109) -12,7%

Overige baten  5.572  8.170  (2.598) -31,8%
Totaal baten  116.146  121.169  (5.023) -4,1%

De gerealiseerde baten in 2016 zijn in totaal k€ 5.023 lager dan begroot. De belangrijkste 
verschillen betreft:
– de gerealiseerde overheidsbijdragen en subsidies zijn veel hoger dan het begrote bedrag 

omdat in de begroting 2016 een negatieve bate van k€ 3.670 voor de TKI-toeslag is 
opgenomen daar de TKI-toeslag op het IPP met Microsoft rechtstreeks aan de TUD wordt 
uitgekeerd en niet aan NWO-I;

– de gerealiseerde baten werk in opdracht van derden zijn lager dan begroot omdat deze zijn 
gebaseerd op de bepaling van de onderhandenwerkpositie van de projecten en daarmee op 
de door NWO-I in 2016 daadwerkelijk geleverde prestaties, terwijl de begrotingsbedragen 
zijn gebaseerd op de planning conform de toewijzingsbrieven en contracten (de lagere 
baten van NWO betreft met name de NWO-roadmap projecten LHC Upgrade bij Nikhef en 
HFML bij de BUW, de hogere bate bij bedrijven betreft met name de IPP’s met Microsoft en 
Shell); In deze gevallen zit hetzelfde verschil aan de lastenkant.

– de overige baten zijn lager dan begroot omdat in de gerealiseerde baten voor de verkoop 
van het landgoed Rijnhuizen alleen de boekwinst is opgenomen, terwijl in de begroting de 
volledige verkoopprijs als baten is opgenomen.
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LASTEN

LASTEN
in k€

Realisatie 
2016

 Begroting 
2016 Verschil

Missiebudgetten 34.093 38.146  (4.053) -10,6%
FOM programma’s 26.219 24.768  1.451 5,9%
Industrial Partnership Programmes 15.159 12.055  3.104 25,7%
FOM-Projectruimte 8.680 8.241  439 5,3%
Projecten derden 16.812 24.063  (7.251) -30,1%
Andere activiteiten 9.321 14.116  (4.795) -34,0%
Algemene kosten van de organisatie 6.257 6.172  85 1,4%
Totaal lasten 116.541 127.561  (11.020) -8,6%

De totale lasten van de activiteiten zijn k€ 11.020 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken 
van het verschil tussen realisatie en begroting zijn:
– de totale lasten van de missiebudgetten zijn lager dan begroot (totaal k€4.053):
 - bij AMOLF en ARCNL zijn de materiële lasten substantieel lager dan begroot;
 - bij DIFFER zijn de personele lasten substantieel lager dan begroot;
– bij de FOM-programma’s en IPP’s is de bestedingsachterstand ingelopen waardoor de 

lasten hoger zijn dan begroot (totaal k€ 4.555);
– bij de projecten derden zijn de lasten k€ 7.251 lager dan begroot vanwege vertraging ten 

opzicht van de oorspronkelijke projectbegrotingen; 
– bij de andere activiteiten zijn de lasten k€ 4.795 lager dan begroot, in het bijzonder bij AAA, 

Algemeen project Andere Activiteiten (k€ 2.418), A17 relocatie DIFFER (k€ 2.364), A05 
Knelpunten en experimenten (k€ 906).

NETTO EXPLOITATIESALDO

Netto exploitatiesaldo 
in k€

Realisatie 
2016

 Begroting 
2016 Verschil

Saldo baten 116.146 121.169  (5.023) -4,1%
Saldo lasten 116.541 127.561  (11.020) -8,6%
Saldo baten en lasten  (395)  (6.392)  5.997 -93,8%

Financiële baten en lasten 38 0  38 
Netto exploitatiesaldo  (357)  (6.392)  6.035 -94,4%

Bestemming netto exploitatiesaldo in k€:
Mutatie algemene reserve, onbestemd 1.827 1.151 676 58,7%
Mutaties bestemde reserves  (511)  (7.030) 6.519 -92,7%
Mutatie bestemde fondsen  (1.673)  (513)  (1.160) 226,1%
Totaal resultaatbestemming  (357)  (6.392) 6.035 -94,4%

Het resultaat is veel minder negatief dan begroot. Dit komt omdat de bestemde reserves 
ongeveer gelijk zijn gebleven. De verwachte daling daarvan, als gevolg van het inlopen van de 
bestedingsachterstand, heeft zich niet voorgedaan.
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Personeelsbezetting
De personeelsbezetting in gemiddeld aantal fte’s 2012-2016 was als volgt2:

gemiddeld aantal (fte) per 
categorie soort personeel 2012 2013 2014 2015 2016
wetenschappelijk promovendi (oio’s) 495 504 495 488 481

onderzoekers tijdelijk (postdocs) 173 176 164 174 179
onderzoekers in vaste dienst 79 77 68 66 72

technisch technici in vaste dienst 164 150 145 145 147
technici in tijdelijke dienst 23 23 20 32 34

overig ondersteunend overig ondersteunend personeel vast 104 106 105 113 120
overig ondersteunend personeel tijdelijk 20 19 21 18 15

Totaal personeelsbezetting in fte 1.058 1.055 1.018 1.036 1.048

De totale personeelsbezetting over de periode 2012 tot en met 2016 fluctueert over de jaren. 
De verdeling over de personeelscategorieën is ongeveer constant.

BALANS

ACTIVA  31-12-2016  31-12-2015 
 k€  k€ 

Totaal vaste activa  67.781  75.129 
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn  17.246  13.200 
Liquide middelen  89.573  76.377 
Totaal vlottende activa  106.819  89.577 
TOTAAL ACTIVA  174.600  164.706 

 
PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015 

 k€  k€ 
Eigen vermogen  85.522  85.879 
Voorzieningen  5.264  3.324 
Langlopende schulden  27.388  26.130 
Onderhanden Projecten in opdracht van 
derden 

 34.103  30.353 

Kortlopende schulden  22.323  19.020 

TOTAAL PASSIVA  174.600  164.706 
 

Solvabiliteit 49% 52%
Werkkapitaal 50.393 40.204
Current ratio 1,89 1,81

2  In de getallen per 31-12-2016 betreft 19,2 fte het personeel dat onderdeel vormt van de in-kind bijdrage van de UvA en 

VU aan het ARCNL (per 31-12- 2015 totaal 14,2 fte).
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Het balanstotaal is gestegen met k€ 9.894. Dit is het gevolg van de toename van de 
Voorzieningen met k€ 1.940 (als gevolg van de voorziening verwijdering radio-activiteit).  
De toename van het saldo onderhanden projecten met k€ 3.750 (betreft met name NWO-
Roadmap projecten), de kortlopende schulden bij de instituten en de laatste tranche van de 
lening nieuwbouw DIFFER.

Liquide middelen
De liquide middelen bedragen eind 2016 k€ 89.573 en zijn daarmee k€ 13.196 hoger dan eind 
2015. Dit is met name het gevolg van een hogere positie onderhanden projecten, het vrij vallen 
van het depot voor pensioengelden (k€ 4.299), de vierde tranche lening van de lening nieuw- 
bouw DIFFER (k€ 2.446) en een betaling van de EU eind 2016 voor het project KM3NeT waar 
Nikhef penvoerder is.

Financiële indicatoren
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 
eind 2016 van 1,84 is ongeveer gelijk aan die eind 2015. Dit is een veilige waarde gelet op de 
betrouwbaarheid van de belangrijkste debiteur NWO

Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (Vorderingen op korte termijn en 
liquide middelen) en de vlottende passiva (Onderhanden projecten in opdracht van derden  
en en overige kortlopende schulden). Het werkkapitaal van NWO-I is in 2016 gestegen met  
k€ 10.189 en is ruim voldoende om aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de 
balans. In het algemeen wordt als ondergrens van de solvabiliteit 50% gehanteerd. Daar  
waar de solvabiliteit eind 2015 nog 52% bedroeg, bedraagt deze ultimo 2016 49%. Dit is met 
name het gevolg van het hogere balanstotaal. Omdat een substantieel deel van het vreemd 
vermogen een langlopende lening betreft is een solvabiliteit van 49% acceptabel.
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In deze paragraaf worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen per organisatieonderdeel 
gepresenteerd.

AMOLF

De baten van AMOLF zijn in 2016 gestegen met k€ 2.828 ten opzichte van 2015. De stijging 
wordt deels veroorzaakt door een eenmalige toekenning van k€ 1.200 van FOM voor de 
modernisering van het NanoCenter. Daarnaast zijn de baten gestegen van de derden 
contracten van NWO en de EU (met name H2020 ERC’s).

De lasten van AMOLF zijn in 2016 met k€ 1.825 gestegen ten opzichte van 2015. De toename 
wordt met name bepaald door een stijging van de kosten binnen de derden projecten. Deze 
kosten betreffen voor een groot deel de projectgebonden investeringen van grote apparatuur 
die in het jaar van aanschaf direct wordt afgeschreven. 

AMOLF
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie  11.058  11.025 
Immateriële vaste activa  -  - Overheidsbijdragen en subsidies  394  383 
Materiële vaste activa  20.311  21.249 Baten werk in opdracht van derden  5.832  4.341 
Financiële vaste activa  -  - Overige baten  1.293  - 
Totaal vaste activa  20.311  21.249 

   TOTAAL BATEN  18.577  15.749 
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn  706  598 
Rekening-courant  -  - LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen  10  4 Missiebudgetten  7.817 7.193
Totaal vlottende activa  716  602 FOM-programma’s  1.459  2.096 

Industrial Partnership Programmes  967  835 
TOTAAL ACTIVA  21.027  21.851 FOM-Projectruimte  385  289 

   Projecten derden  5.719 4.348
Andere activiteiten  1.631  1.392 

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie  -  - 
Eigen vermogen  16.440  15.841 
Voorzieningen  268  240 TOTAAL LASTEN  17.978  16.153 
Langlopende schulden  -  - 
Onderhanden Projecten  2.437  3.505 
Kortlopende schulden  998  1.038 
Rekening-courant  884  1.227 SALDO BATEN EN LASTEN  599  (404)

TOTAAL PASSIVA  21.027  21.851 Financiële baten en lasten  -  - 
   

NETTO RESULTAAT  599  (404)
Solvabiliteit 78% 72%
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Het resultaat in 2016 was k€ 599 positief. Dit oogt in eerste instantie als een verbetering ten 
opzichte van vorig jaar. Echter de verhoging wordt name veroorzaakt door de eenmalige 
toekenning van de middelen voor het NanoCenter. Dit vertekent het beeld, indien deze post 
buiten beschouwing wordt gehouden is het resultaat k€ 601 negatief en daarmee vergelijkbaar 
met dat in 2015.

Het eigen vermogen van AMOLF is gestegen met het positieve resultaat van k€ 599. Binnen 
het eigen vermogen zijn de bestemde reserves gestegen met k€ 973. Het bestemde fonds 
nieuwbouw AMOLF is licht gedaald van k€ 8.608 naar k€ 8.330 omdat de NWO-baten voor de 
nieuwbouw lager zijn dan de afschrijvingslasten.

Het balanstotaal van AMOLF is gedaald met k€ 824. Het eigen vermogen is gestegen en het 
saldo onderhanden projecten en kortlopende schulden is afgenomen. Deze daling wordt 
veroorzaakt door het inlopen van de onderzoeksachterstand. Dit heeft tot gevolg dat de 
solvabiliteit is gestegen van 72% naar 78%. Als gevolg van de voorfinanciering van de nieuw- 
bouw is er een negatieve rekening courant verhouding van AMOLF met Algemeen.

ARCNL

De baten van ARCNL zijn in 2016 gestegen met k€ 3.197 ten opzichte van 2015. Bij de start van 
ARCNL in 2014 is een opbouwfase van twee jaar afgesproken waarbij de bijdrage van ASML en 
de beide universitaire partners, UvA en VU, jaarlijks oploopt. In 2016 is voor het eerst de 
volledige bijdrage van alle partners gerealiseerd. 

De lasten van ARCNL zijn in 2016 met k€ 1.476 gestegen ten opzichte van 2015. De stijging 
wordt veroorzaakt door een toename van de personeelslasten wat een gevolg is van de 
toename van het aantal fte’s (8,8 fte) en een stijging van de afschrijvingslasten door de 
aanschaf van projectgebonden apparatuur in het afgelopen jaar. 

Het resultaat in 2016 is k€ 3.588 positief. Dit is een stijging van € 1.721 ten opzichte van 2015.
De stijging is een gevolg van de toegenomen baten en de vertraagde aanschaf van weten- 
schappelijke apparatuur.

Het eigen vermogen van de ARCNL is bijna verdubbeld. Binnen het eigen vermogen zijn de 
bestemde reserves toegenomen met € 3.924 naar een saldo van € 4.978. Dit zal de komende 
jaren worden aangewend voor verdere uitbreiding van de labinfrastructuur. De algemene 
reserve onbestemd is afgenomen met k€ 336 van k€ 2.719 naar k€ 2.383. Deze k€ 336 
betreffen de afschrijvingen op de kantoorunits, verbouwing van het laboratoriumgebouw  
en de renovatie van het terrein.

Het balanstotaal van de ARCNL is gestegen met k€ 2.529. Het eigen vermogen is gestegen, 
terwijl de kortlopende schulden fors zijn afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de solvabiliteit is 
gestegen van 63% naar 86% en ook de current ratio is gestegen van 0,4 naar 3,1. Het saldo 
vorderingen op korte termijn wordt bepaald door een openstaande debiteurenpost, dit betreft 
de laatste kwartaalfactuur van 2016 aan ASML. Verder staat er een vordering op de Gemeente 
Amsterdam van k€ 900, laatste tranche van de toegezegde start-up subsidie van k€ 4.500. 
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Deze subsidie kan volledig worden gerealiseerd en de eindafrekening zal in 2017 worden 
verantwoord aan de Gemeente Amsterdam. Het restant betreft vooruitbetalingen, waaronder 
de aanschaf van een laser systeem (vooruitbetaling van k€ 506) voor de nieuwe onderzoeks- 
groep High Harmonics Generation. Dit laser systeem zal in de zomer van 2017 geleverd worden. 
Het werkkapitaal bedraagt eind 2016 k€ 2.374

ARCNL
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie 2.398 2.250
Immateriële vaste activa  -  - Overheidsbijdragen en subsidies 55 63
Materiële vaste activa 5.022 5.183 Baten werk in opdracht van derden 8.418 5.364
Financiële vaste activa  -  - Overige baten 3  - 
Totaal vaste activa 5.022 5.183

  TOTAAL BATEN 10.874 7.677
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 2.480 509
Rekening-courant 1.042 322 LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen 1 2 Missiebudgetten 6.068 4.013
Totaal vlottende activa 3.523 833 FOM-programma’s - -

Industrial Partnership Programmes 963 1.073
TOTAAL ACTIVA 8.545 6.016 FOM-Projectruimte - -

  Projecten derden 252 724
Andere activiteiten 3 -

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie  -  - 
Eigen vermogen 7.361 3.773
Voorzieningen 35 4 TOTAAL LASTEN 7.286 5.810
Langlopende schulden  - -
Onderhanden Projecten 987 641
Kortlopende schulden 162 1.598
Rekening-courant - - SALDO BATEN EN LASTEN 3.588 1.867

TOTAAL PASSIVA 8.545 6.016 Financiële baten en lasten  -  - 
  

NETTO RESULTAAT 3.588 1.867
Solvabiliteit 86% 63%
Werkkapitaal in k€ 2.374 -1.406
Current ratio 3,1 0,4
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DIFFER
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie 10.638 10.452
Immateriële vaste activa  -  - Overheidsbijdragen en subsidies 161 38
Materiële vaste activa 31.671 31.015 Baten werk in opdracht van derden 3.573 4.786
Financiële vaste activa  -  - Overige baten 344  - 
Totaal vaste activa 31.671 31.015

  TOTAAL BATEN 14.716 15.276
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 304 547
Rekening-courant - - LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen 1 2 Missiebudgetten 6.364 4.911
Totaal vlottende activa 305 549 FOM-programma’s 1.727 2.002

Industrial Partnership Programmes 869 583
TOTAAL ACTIVA 31.976 31.564 FOM-Projectruimte - -

  Projecten derden 2.065 2.641
Andere activiteiten 4.809 8.323

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie  -  - 
Eigen vermogen 9.116 10.234
Voorzieningen 1.088 1.698 TOTAAL LASTEN 15.834 18.460
Langlopende schulden  - -
Onderhanden Projecten 377 1.119
Kortlopende schulden 4.359 1.951
Rekening-courant 17.036 16.562 SALDO BATEN EN LASTEN -1.118 -3.184

TOTAAL PASSIVA 31.976 31.564 Financiële baten en lasten  -  - 
  
  NETTO RESULTAAT -1.118 -3.184

Solvabiliteit 29% 32%

DIFFER

De baten van DIFFER zijn in 2016 gedaald met k€ 560 ten opzichte van 2015. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een daling van de baten van EUROfusion met k€643 doordat Magnum PSI nog niet 
inzetbaar was. Dit onderzoek wordt nu in 2017 uitgevoerd en zal dan leiden tot baten.
 
De lasten van DIFFER zijn in 2016 gedaald met k€ 2.626 als gevolg van een afname van de andere 
activiteiten met k€ 2.971 door afname van de nieuwbouwactiviteiten. De lasten missie- 
budget zijn toegenomen door hogere personeelskosten als gevolg van hogere formatie.

Het resultaat in 2016 is k€ 1.118 negatief, en daarmee substantieel beter dan in 2015 (k€ 3.184 negatief). 
Dit verschil wordt veroorzaakt door de lagere lasten voor de nieuwbouw. De lasten voor de nieuw- 
bouw (afschrijvingskosten en kosten nieuwbouw direct ten laste van de exploitatie) zijn ook in 2016 
hoger dan de baten. Het saldo van k€ 695 wordt bij de resultaatbestemming ten laste van het 
bestemde fonds nieuwbouw DIFFER gebracht.
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Het eigen vermogen van DIFFER is met k€ 1.118 afgenomen. Binnen het eigen vermogen is de 
algemene reserve gedaald, zijn de bestemde reserves gestegen en is het bestemde fonds 
Nieuwbouw DIFFER gedaald.

Het balanstotaal van DIFFER is gestegen met k€ 412. De kortlopende schulden zijn met 
k€ 2.408 gestegen vanwege een stijging van de voor derden beheerde gelden (met betrekking 
tot EUROfusion), de nog te betalen (nieuwbouwkosten en kosten parkmanagement) en hogere 
voorschotten van de Provincie Noord-Brabant en de Metropool Regio Eindhoven. Als gevolg 
van deze toename is de solvabiliteit gedaald van 32% eind 2015 naar 29% eind 2016. Als gevolg 
van de voorfinanciering van  
de nieuwbouw is er een negatieve rekening courant verhouding van DIFFER met Algemeen.

NIKHEF

De baten van Nikhef zijn in 2016 gestegen met k€ 1.736 ten opzichte van 2015. Verklaringen zijn 
onder meer de toegekende looncompensatie (ruim k€ 900, inclusief de compensatie voor 
2015) en een toekenning voor de verwijdering van radioactief materiaal (RA) uit de voormalige 
versnellergebouwen (k€ 1.000).

De lasten van Nikhef zijn in 2016 gestegen met k€ 2.917. De helft van de lastenstijging wordt 
verklaard door een toename van de onderzoeksactiviteiten en de toegenomen (loon)kosten. 
De andere helft betreft de opname van een nieuwe voorziening ten behoeve van de kosten van 
de genoemde verwijdering van RA materiaal. 

Het resultaat in 2016 is k€ 1.301 negatief. Bijna de helft (k€ 536) wordt verklaard doordat Nikhef 
uit missiebudget moet reserveren voor de genoemde RA verwijdering.

Het eigen vermogen van Nikhef (en de afname daarvan) komt nagenoeg overeen met de 
(afschrijving op de) materiële vaste activa, i.e. in hoofdzaak de waarde van het Nikhef-gebouw 
(inclusief installaties en apparatuur). Nikhef heeft plannen voor een grootschalige renovatie 
van haar gebouw ontwikkeld, met een omvang van ongeveer M€ 20. Hiermee zou Nikhef voor 
tenminste de komende 20 jaar weer een adequate huisvesting hebben.

Het balanstotaal van Nikhef is gestegen met k€ 8.878. De Onderhanden Werkpositie is flink 
toegenomen met name omdat de lasten ten behoeve van de LHC Detector Upgrade-projecten 
achterloopt op de toekenning die was gebaseerd op de oorspronkelijke planning. De toename 
van de kortlopende schuld wordt voor k€ 1.654 verklaard doordat Nikhef coördinator is van 
een H2020 project (KM3NeT 2.0), waarvoor ultimo 2016 de vooruitbetaling plaatsvond ten 
behoeve van de andere partners in het consortium. Tenslotte is de post voorzieningen met 
k€ 1.536 toegenomen ten behoeve van de genoemde verwijdering van RA materiaal.
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Als gevolg van deze toename van het balanstotaal is de solvabiliteit gedaald van 47% eind  
2015 naar 28% eind 2016. De current ratio is licht gestegen (van 1,0 naar 1,1). Het werkkapitaal 
(vlottende activa minus de som van onderhanden werk en kortlopende schulden) is toege- 
nomen tot k€ 2.423 eind 2016.

NIKHEF
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie 17.118 16.263
Immateriële vaste activa  -  - Overheidsbijdragen en subsidies 148 54
Materiële vaste activa 8.975 9.488 Baten werk in opdracht van derden 5.210 6.249
Financiële vaste activa  -  - Overige baten 4.841 3.015
Totaal vaste activa 8.975 9.488

  TOTAAL BATEN 27.317 25.581
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 3.952 2.147
Rekening-courant 15.663 8.080 LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen 6 3 Missiebudgetten 13.781 11.529
Totaal vlottende activa 19.621 10.230 FOM-programma’s 4.842 4.609

Industrial Partnership Programmes 51 46
TOTAAL ACTIVA 28.596 19.718 FOM-Projectruimte 764 482

  Projecten derden 8.214 8.249
Andere activiteiten 966 786

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie  -  - 
Eigen vermogen 7.957 9.258
Voorzieningen 3.441 343 TOTAAL LASTEN 28.618 25.701
Langlopende schulden  - -
Onderhanden Projecten 12.819 7.625
Kortlopende schulden 4.379 2.492
Rekening-courant - - SALDO BATEN EN LASTEN -1.301 -120

TOTAAL PASSIVA 28.596 19.718 Financiële baten en lasten  -  - 
  

NETTO RESULTAAT -1301 -120
Solvabiliteit 28% 47%
Werkkapitaal in k€ 2.423 113
Current ratio 1,1 1,4
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BUW

De baten van de BUW zijn in 2016 gestegen met k€ 1.595 ten opzichte van 2015. Dit wordt 
veroorzaakt door een stijging van de gerealiseerde baten van bedrijven voor IPP’s, met name 
die met Microsoft en Shell.

De lasten van de BUW zijn in 2015 gestegen met k€ 3.049 als gevolg van een toename van de 
onderzoeksactiviteiten, en daarmee de lasten, bij IPP’s. Vanwege het aflopen van oude 
FOM-programma’s zijn de lasten van deze programma’s gedaald.

Het resultaat in 2016 is k€ 344 negatief door het inlopen van de bestedingsachterstand.

Het eigen vermogen van de BUW is nagenoeg constant gebleven in 2016. Binnen het eigen 
vermogen zijn de bestemde reserves gedaald en is het bestemde fonds sectorplan natuur- en 
scheikunde gestegen.

BUW
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie 25.076 26.529
Immateriële vaste activa  -  - Overheidsbijdragen en subsidies 2.016 2.201
Materiële vaste activa - - Baten werk in opdracht van derden 11.399 8.151
Financiële vaste activa  -  - Overige baten -15  - 
Totaal vaste activa - -

  TOTAAL BATEN 38.476 36.881
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 1.650 1.538
Rekening-courant 54.059 53.053 LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen - - Missiebudgetten - -
Totaal vlottende activa 55.709 54.591 FOM-programma’s 18.191 19.147

Industrial Partnership Programmes 11.538 7.771
TOTAAL ACTIVA 55.709 54.591 FOM-Projectruimte 8.043 7.846

  Projecten derden 392 212
Andere activiteiten 656 795

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie  -  - 
Eigen vermogen 32.605 32.949
Voorzieningen 255 107 TOTAAL LASTEN 38.820 35.771
Langlopende schulden  - -
Onderhanden Projecten 17.464 17.325
Kortlopende schulden 5.385 4.210
Rekening-courant - - SALDO BATEN EN LASTEN -344 1.110

TOTAAL PASSIVA 55.709 54.591 Financiële baten en lasten  -  - 
  

NETTO RESULTAAT -344 1.110
Solvabiliteit 59% 60%
Werkkapitaal in k€ 32.860 33.056
Current ratio 2,4 2,5
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Het balanstotaal van de BUW is gestegen met k€ 1.118 door een toename van de kortlopende 
schulden (aan universiteiten). Als gevolg van deze toename is de solvabiliteit licht gedaald van 
60% eind 2015 naar 59% eind 2016 en de current ratio van 2,5 naar 2,4. Deze waarden zijn 
echter nog steeds ruim voldoende. Het werkkapitaal van k€ 32.860 eind 2016 is fors.

Omdat er geen nieuwe programma’s en projecten meer worden toegekend zullen de komende 
jaren de baten afnemen en de bestemde reserves en fondsen worden benut.

BUREAU

De baten van het Bureau zijn in 2016 ongeveer gelijk aan die van 2015. 

De lasten van het Bureau zijn in 2016 gestegen met k€ 1.050 als gevolg van een toename van de 
Algemene kosten van de organisatie met dit bedrag. Dit wordt voor een belangrijk deel veroor- 
zaakt door eenmalige en structurele lasten voor het nieuwe financiële systeem. Daarnaast zijn 

Bureau
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie 4.612 4.576
Immateriële vaste activa 1.090 1.193 Overheidsbijdragen en subsidies 179 168
Materiële vaste activa 633 703 Baten werk in opdracht van derden 644 637
Financiële vaste activa  -  - Overige baten -  - 
Totaal vaste activa 1.723 1.896

  TOTAAL BATEN 5.435 5.381
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 276 374
Rekening-courant 2.194 3.541 LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen 3 1 Missiebudgetten - -
Totaal vlottende activa 2.473 3.916 FOM-programma’s - -

Industrial Partnership Programmes 569 650
TOTAAL ACTIVA 4.196 5.812 FOM-Projectruimte - -

  Projecten derden 170 186
Andere activiteiten 110 16

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie 6.257 5.204
Eigen vermogen 3.319 4.990
Voorzieningen 177 203 TOTAAL LASTEN 7.106 6.056
Langlopende schulden  - -
Onderhanden Projecten 19 138
Kortlopende schulden 681 481
Rekening-courant - - SALDO BATEN EN LASTEN -1.671 -675

TOTAAL PASSIVA 4.196 5.812 Financiële baten en lasten  -  - 
  

NETTO RESULTAAT -1.671 -675
Solvabiliteit 79% 86%
Werkkapitaal in k€ 1.773 3.297
Current ratio 3,5 6,3
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de personele lasten gestegen door een hogere bezetting en extra inhuur vanwege NWO-
transitie, ziekte en zwangerschapsverloven. Overigens zijn deze lastenstijgingen begroot.

Het resultaat in 2016 is k€ 1.671 negatief, en daarmee substantieel slechter dan in 2015  
(k€ 675 negatief). Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere lasten als hiervoor benoemd.

Het eigen vermogen van het Bureau is daardoor gedaald in 2016 van k€ 4.990 eind 2015 naar  
k€ 3.319 eind 2016. Binnen het eigen vermogen zijn de bestemde reserves gedaald met k€ 1.655 
naar k€ 3.214 positief eind 2016. 

Het balanstotaal van het Bureau is gedaald met k€ 1.616 vanwege het negatieve resultaat in 
2016. Daardoor is de rekening-courant verhouding eveneens gedaald. Als gevolg van deze 
afname is de solvabiliteit gedaald van 86% eind 2015 naar 79% eind 2016 en de current ratio 
van 6,3 naar 3,5. Deze waarden zijn echter nog steeds ruim voldoende. Het werkkapitaal van  
k€ 1.773 eind 2016 is voldoende voor 2017.

ALGEMEEN

De baten van Algemeen zijn in 2016 gedaald met k€ 3.720 ten opzichte van 2015. De NWO 
basissubsidie daalt k€ 1.290 met name doordat in 2015 k€ 892 aan baten zijn geboekt voor 
looncompensatie die pas in 2016 zijn verdeeld binnen de organisatie. 

De overige baten zijn k€ 2.431 gedaald, met name door de overheveling van baten voor de 
voorziening PiMu naar Nikhef en voor de cleanroominvesteringen bij AMOLF (totaal k€ 2.200) 
en de lagere rentebaten voor de lening nieuwbouw DIFFER (k€ 255 in 2016 versus k€ 1.507 in 
2015). Dit wordt deels gecompenseerd door de boekwinst verkoop landgoed Rijnhuizen van  
k€ 1.206.

De lasten van Algemeen zijn in 2016 gestegen met k€ 487. De lasten van de andere activiteiten 
zijn in 2016 k€ 866 hoger dan in 2015 omdat er in dat jaar een vrijval was van de voorziening 
relocatie DIFFER (k€ 1.028). De lasten van de FOM-Projectruimte zijn k€ 512 negatief omdat er 
bij afsluiting van projecten restantbudgetten zijn vrij gevallen 

Het resultaat in 2016 is k€ 110 negatief, en daarmee substantieel slechter dan het positieve 
saldo van k€ 4.212 in 2015. Dit verschil wordt veroorzaakt door de lagere baten en de hogere 
lasten als hiervoor benoemd.

Het eigen vermogen is licht gedaald met k€ 110. Binnen het eigen vermogen is aan de algemene 
reserve k€ 3.140 toegevoegd (onder meer de boekwinst verkoop landgoed Rijnhuizen, de 
vrijval van de voorziening KVI en de restantbudgetten na afsluiting van de andere activiteiten 
A13 personeelspotten en A14 vervangend onderhoud). Als gevolg daarvan is deze gestegen van 
k€ 1.629 negatief eind 2015, naar k€ 1.511 positief eind 2016. De bestemde reserve publiek is 
nagenoeg gelijk gebleven. De bestemde reserve privaat, die ultimo 2015 k€ 2.053 bedroeg, is 
ingezet voor de voorziening PiMu en de cleanroominvesteringen bij AMOLF. Het bestemde 
fonds rente lening nieuwbouw DIFFER is licht gedaald met k€ 310.
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Het balanstotaal van Algemeen is gestegen met k€ 7.359. De liquide middelen zijn fors 
gestegen met k€ 13.187 (voor een toelichting zie paragraaf 1.4). Het werkkapitaal van Algemeen 
is minder gestegen (met k€ 6.638) omdat de stijging van de liquide middelen deels wordt 
veroorzaakt door de andere organisatieonderdelen, zoals blijkt uit de stijging van de rekening 
courant (met k€ 7.831). De langlopende schulden zijn gestegen omdat in 2016 de vierde en 
tevens laatste tranche voor de lening nieuwbouw DIFFER van NWO is ontvangen ten bedrage 
van k€ 2.446, waarvan k€ 2.191 rentedragende lening en k€ 255 rentesubsidie. De kortlopende 
schulden zijn eind 2016 k€ 891 lager omdat de TKI-baten in 2016 zijn verdeeld over de 
organisatieonderdelen. De solvabiliteit en de current ratio zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Algemeen
ACTIVA  (bedragen in k€)  31-12-2016  31-12-2015 BATEN  (bedragen in k€) 2016 2015
Vaste activa NWO basissubsidie 1.569 2.859
Immateriële vaste activa - - Overheidsbijdragen en subsidies - -190
Materiële vaste activa - 1.809 Baten werk in opdracht van derden 76 265
Financiële vaste activa 79 4.489 Overige baten -894 1.537
Totaal vaste activa 79 6.298

  TOTAAL BATEN 751 4.471
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 7.878 7.487
Rekening-courant - - LASTEN  (bedragen in k€)
Liquide middelen 89.552 76.365 Missiebudgetten 63 -
Totaal vlottende activa 97.430 83.852 FOM-programma’s - -

Industrial Partnership Programmes 202 10
TOTAAL ACTIVA 97.509 90.150 FOM-Projectruimte -512 122

  Projecten derden - -
Andere activiteiten 1.146 280

PASSIVA  (bedragen in k€) Algemene kosten van de organisatie - -
Eigen vermogen 8.724 8.834
Voorzieningen - 729 TOTAAL LASTEN 899 412
Langlopende schulden 27.388 26.130
Onderhanden Projecten - -
Kortlopende schulden 6.359 7.250
Rekening-courant 55.038 47.207 SALDO BATEN EN LASTEN -148 4.059

TOTAAL PASSIVA 97.509 90.150 Financiële baten en lasten 38 153
  

NETTO RESULTAAT -110 4.212
Solvabiliteit 9% 10%
Werkkapitaal in k€ 36.033 29.395
Current ratio 1,6 1,5
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I.6  BEGROTING 2016 EN LATER 

De FOM-begroting per 1 november 2016 is door het Uitvoerend Bestuur vastgesteld in zijn 
vergadering van 18 oktober 2016. Dit document bevat de definitieve begroting van FOM voor 
het jaar 2016 en de startbegroting 2017 van NWO-I. Daarnaast bevat de begroting een doorkijk 
naar de jaren 2018 tot en met 2021 wat betreft de begroting van de instituten AMOLF, DIFFER 
en Nikhef, het samenwerkingsverband ARCNL en de Beheerseenheid Universitaire Werk- 
groepen (BUW) binnen NWO-I. 

De begroting bevat de baten, de lasten en het netto exploitatiesaldo. Tevens is de bestemming 
van het netto exploitatiesaldo aangegeven. De begroting omvat de jaren 2016 tot en met 2021 
en is gebaseerd op de op dat moment bekende meerjarenperspectieven van NWO voor FOM. 

FINANCIEEL PERSPECTIEF

De baten 2016 zijn begroot op M€ 121 voor exploitatie en investeringen. De baten hiervoor zijn 
in de eerste plaats afkomstig de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universiteiten 
en het bedrijfsleven. Het personeelsbestand is opgebouwd uit vaste wetenschappelijke staf- 
leden, postdocs, onderzoekers in opleiding (promovendi) en technici en overige personeelsleden. 

BATEN

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

Begrote baten  in k€ 2016 2017 2018 2019 2020
NWO 73.361 65.336 63.265 56.395 50.834
Ministerie EZ -623 1.991 1.974 531 368
Overheidsbijdragen en subsidies -623 1.991 1.974 531 368
NWO subsidie derden contracten 16.668 7.689 5.046 5.376 1.439
Universiteiten 867 618 566 430 287
Universiteiten In-Kind 1.300 1.283 1.283 1.283 1.283
Overheden 2.549 1.654 246 48 48
Europese Unie 6.643 3.971 3.225 1.581 1.019
Bedrijven 12.034 11.825 5.910 5.100 4.908
Verenigingen en Stichtingen 150 72 - - -
ANBI 50 50 - - -
Baten werk in opdracht van derden 40.261 27.162 16.276 13.818 8.984
Verhuuropbrengsten 3.711 3.367 3.367 3.051 3.051
Overige baten 3.869 300 300 300 -
Rente subsidie 590 - - - -
Overig 8.170 3.667 3.667 3.351 3.051
Nog te verwerven - 1.983 3.612 6.011 7.453
Nog te verwerven - 1.983 3.612 6.011 7.453
Totaal baten 121.169 100.139 88.794 80.106 70.690
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De totale basissubsidie van NWO daalt in 2017 met k€ 8.025 ten opzichte van 2016 en neemt 
daarna verder af. Met ingang van 2017 is vanwege de transitie van FOM naar NWO-I de subsidie 
van het GBN (k€ 29.761) niet meer opgenomen in de begroting, de grantingsmiddelen zullen 
worden ingezet via het ENW-domein van NWO. NWO-I ontvangt nog wel van NWO een 
geoormerkte subsidie (k€ 25.021 in 2017) om de afloop van de granting van FOM mee te 
financieren. Daarnaast waren er in 2016 een aantal incidentele AB toekenningen ter grootte 
van k€ 2.951. 

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

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

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

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

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

De overige baten betreft de verhuuropbrengsten en opbrengsten in het kader van de ‘internet 
exchange housing’ door Nikhef, de rentesubsidie van NWO voor de lening nieuwbouw DIFFER, 
alsmede de bijdragen van verenigingen en stichtingen (niet NWO-gelieerd).

Het nog te verwerven in dit overzicht is het totaal van de verwachte baten van derden uit 
nieuwe projectsubsidies en nieuwe contracten, zoals geraamd door het management van de 
organisatie-eenheden. Deze baten nemen in de jaren toe omdat een deel van de aflopende 
subsidies en contracten naar verwachting door nieuwe worden vervangen. Tevens zijn nog te 
verwerven baten van bedrijven opgenomen in het kader van nieuwe IPP’s en de daarbij 
behorende TKI-toeslag. 
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LASTEN

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

Begrote lasten  in k€ 2016 2017 2018 2019 2020
Missiebudgetten 38.146 40.166 38.136 36.577 30.567
Vrije programma’s 9.474 13.099 17.534 17.303 13.131
Strategie programma’s 15.294 12.268 10.664 8.572 7.540
Industrial Partnership Programmes 12.055 11.596 7.744 3.453 925
FOM-Projectruimte 8.241 7.283 5.058 3.219 1.518
Andere Activiteiten 14.116 7.166 5.086 4.400 3.031
Algemene Kosten van de Organisatie 6.172 6.098 5.983 6.068 5.866
Projecten voor derden 24.063 13.540 10.932 8.759 5.897
Totaal lasten 127.561 111.216 101.137 88.351 68.475

De komende jaren is de omvang van de missiebudgetten van de instituten stabiel. 
De Raad van Bestuur van FOM heeft ten behoeve van de transitie NWO een financiële 
opsplitsing gemaakt. Vanwege de NWO-transitie zijn de grantinginstrumenten van FOM vanaf 
2017 niet meer opgenomen in de begroting, maar in de begroting van het ENW-domein van 
NWO. De ongeoormerkte basissubsidie van het AB-NWO wordt met ingang van 2017 verdeeld 
conform het in 2016 door de Raad van Bestuur van FOM goedgekeurde voorstel voor de 
financiële opsplitsing van FOM.

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

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

Exploitatie saldo 2016 2017 2018 2019 2020
Baten 121.169 100.139 88.794 80.106 70.690
Lasten 127.561 111.216 101.137 88.351 68.475
Exploitatie saldo -6.392 -11.077 -12.343 -8.245 2.215

Exploitatie saldo 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo hoofdactiviteiten 2.220 -1.863 -3.067 -3.072 -3.905
Saldo activiteiten -5.413 2.313 7.633 13.040 19.952
Saldo projecten -3.199 -11.527 -16.909 -18.213 -13.832
Exploitatie saldo -6.392 -11.077 -12.343 -8.245 2.215

Saldo projecten 2016 2017 2018 2019 2020
Algemene reserve 1.151 -1.086 -640 -498 -466
Bestemde reserve publiek -3.837 -8.832 -15.698 -17.190 -13.827
Bestemde reserve privaat - -1.120 -120 -120 -120
Nieuwbouw AMOLF -406 -406 -397 -374 547
Nieuwbouw DIFFER -107 -83 -54 -30 34
Saldo projecten -3.199 -11.527 -16.909 -18.212 -13.832

Het netto exploitatiesaldo wordt verdeeld in de mutaties algemene reserve onbestemd, 
bestemde reserves en Nieuwbouw fondsen.

De mutatie algemene reserve betreft met name relocatie kosten DIFFER, verhuurop- 
brengsten en de historische afschrijvingslasten van het Bureau, ARCNL en Nikhef.  
De opbrengst van verkoop Landgoed Rijnhuizen kwam tevens ten gunste van deze reserve.

De mutatie van bestemde reserves, betreft met name de afschrijvingen van de historische 
activeringen apparatuur, RAP kosten Eindhoven, voorziening radioactiviteit verwijdering 
PiMu (privaat) en upgrade nanocentre AMOLF (privaat).

De mutatie van de nieuwbouwfondsen betreft de afschrijvingskosten van de gebouwen van 
AMOLF en DIFFER.
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De hierna genoemde investeringen worden vermeld omdat deze een effect zullen hebben op 
het toekomstige balanstotaal en daarbinnen op de posten materiële vaste activa, algemene 
reserve, onbestemd en bestemde fondsen. Daarnaast is er voor bijvoorbeeld nieuwbouw een 
apart financieringsplan nodig (dat effect heeft op de liquide middelen, langlopende leningen). 
Voor investeringen is NWO-I afhankelijk van doelsubsidies van NWO en andere financiers.

GROTE INVESTERINGEN IN ONDERZOEKSAPPARATUUR

Voor grote investeringen in onderzoeksapparatuur is NWO-I afhankelijk van subsidies van 
NWO, in het bijzonder in het kader van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeks- 
faciliteiten en van het NWO-programma ‘Investeringen NWO-groot’.

Begin november maakte de KNAW de Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten bekend: 
een verzameling droomprojecten en ideeën die over een aantal jaar op Europese of nationale 
roadmaps terecht zouden kunnen komen. De KNAW-Agenda is aanvullend aan de roadmap  
van NWO. De publicatie van de KNAW-agenda is het tastbare product van een proces waarin 
wetenschappers hun ‘dromen’ konden indienen en in een aantal stappen verder uitwerken.  
De agenda bevat in totaal 13 voorstellen voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten die rond of 
na 2025 wenselijk zijn voor vernieuwend wetenschappelijk werk. Bij vier daarvan speelt FOM 
een belangrijke rol. Dat zijn twee faciliteiten voor het meten van zwaartekrachtsgolven, waar 
Nikhef aan deelneemt: de Einstein Telescope wordt een ondergronds observatorium en eLISA 
meet zwaartekrachtsgolven met satellieten in de ruimte. Advanced Research Center for 
Nanolithography (ARCNL) neemt deel aan de bouw van een vrije-elektronenlaser (FEL-NL), 
waarmee de nanowereld op femtosecondeschaal gefilmd kan worden. Het Nijmeegse High 
Field Magnet Laboratory (HFML) wil met de 60 Tesla DC-faciliteit de sterkste magneet ter 
wereld ontwikkelen.

In december 2016 is door de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 
2016-2020 gepresenteerd. NWO-I is betrokken bij de volgende projecten op de roadmap: de 
vrije elektronenlaser FELIX, het Nijmeegse magnetenlab HFML, NanoLabNL, de Netherlands 
Facility for Solar energy research, röntgenbundellijn DUBBLE, zwaartekrachtsgolfdetector 
Einstein Telescoop, de onderzeese neutrinotelescoop KM3NeT en de deeltjesversneller LHC. 
Tot 1 juni 2017 kunnen bij NWO subsidieaanvragen worden ingediend voor de financierings- 
ronde 2017-2018 van Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is 
bedoeld om de 33 (clusters van) faciliteiten die thans op de roadmap staan in de gelegenheid  
te stellen financiering aan te vragen voor de ontwikkeling van grootschalige onderzoeksfacili- 
teiten. De verwachting is dat ook vanuit NWO-I aanvragen worden ingediend.

I.7  INVESTERINGSPLANNEN
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HUISVESTING ARCNL

Om het beoogde onderzoekprogramma snel te kunnen starten heeft ARCNL in 2014 tijdelijke 
huisvesting gerealiseerd voor laboratorium en kantoorruimte. Deze oplossing is tijdelijk – het 
is noodzakelijk spoedig een duurzame oplossing te vinden voor de huisvesting van ARCNL.  
In 2016 heeft NWO-I een huurovereenkomst getekend met Matrix Innovation Center N.V. 
(Matrix IC) voor het gebouw Matrix VII, een nog door hen te bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
op het Amsterdam Science Park. De huurprijs bedraagt k€ 742 per jaar, de door Matrix IC aan 
NWO-I door te bereken kosten bedragen k€ 403 per jaar (inclusief omzetbelasting) en de door 
NWO-I aan Matrix IC te betalen BTW-schade bedraagt k€ 1.561. Ook is in 2016 een overeen- 
komst inrichtingswerkzaamheden Matrix VII met Matrix IC getekend, met een omvang van  
k€ 2.258 (inclusief BTW). De ruimten worden naar verwachting in de loop van 2018 opgeleverd. 
Ter overbrugging worden begin 2017 extra tijdelijke laboratoriumruimtes ingericht.

RENOVATIE NIKHEF

In 2015 is een huisvestingsstudie uitgevoerd voor Nikhef. Een aantal technische installaties 
van het huidige gebouw zal binnen afzienbare tijd het eind van hun technische levensduur 
bereiken. De gebouwdelen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, op het gebied interieur, 
gevelbeeld, klimaatbeheersing en energieprestatie (duurzaamheid, isolatie, temperatuurtra- 
jecten voor koeling en verwarming). Ook heeft Nikhef door de desinvesteringen in en het 
afstoten van haar voormalige versnellergebouwen (o.a. voor ARCNL en aan NWO) zeer aan 
flexibiliteit ingeboet. Het is een grote uitdaging om in de bestaande bouw cleanroom- 
faciliteiten, experimenten en opslag te accommoderen. In de huisvestingsstudie is de huis- 
vestingbehoefte geïnventariseerd voor de komende jaren en de investerings- en exploitatie- 
kosten daarvan. Het uitgangspunt is renovatie van het bestaande gebouw. De investerings- 
kosten voor de renovatie bedragen circa 20 miljoen euro. Er wordt nog naar externe 
financiering van deze plannen gezocht. Vooruitlopend daarop worden de ergste knelpunten 
aangepakt ten laste van de eigen budgetten van Nikhef.

38



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

I.8  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM,  
RISICO’S EN VERWACHTINGEN 

STAND VAN ZAKEN TEN AANZIEN VAN DE IN HET FINANCIEEL 
JAARVERSLAG 2015 GEÏDENTIFICEERDE RISICO’S EN VERWACHTINGEN

– Het experiment Magnum-PSI van DIFFER wordt ontwikkeld in het kader van een project 
gefinancierd uit Investeringen NWO-groot. De supergeleidende magneet voor het project is 
medio 2016 na jaren vertraging geleverd. De magneet functioneert goed. Hiermee kan het 
NWO-groot project worden afgerond.

– FOM had eind 2015 reeds de helft van de aandelen van Particle Physics Inside Products B.V. 
(P2IP) in het bezit en heeft in 2016 de overige aandelen verworven. NWO-I is thans 100% 
eigenaar is van P2IP, hetgeen in lijn is met het door NWO vastgestelde beleidskader 
holdings NWO-instituten. Via P2IP kunnen belangen worden genomen in start-ups. Op dit 
moment participeert P2IP in twee start-ups, te weten Amsterdam Scientific Instruments 
Holding (ASIH, afkomstig uit AMOLF en Nikhef) en Sensiflex (afkomstig uit Nikhef).

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM MET BETREKKING TOT 2016

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de 
cijfers over 2016.

GROTE PROJECTEN EN CONTRACTEN

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

FINANCIËLE VERWACHTINGEN VOOR 2017 EN VERDER

De jaarlijkse subsidiëring vanuit NWO bepaalt in belangrijke mate de baten van NWO-I. In 2017 
vindt de missie evaluatie van de NWO-instituten plaats op basis van het door de KNAW, NWO 
en VSNU vastgestelde Standard Evaluation Protocol (SEP). Op basis van de resultaten van de 
evaluatie stelt de Raad van Bestuur van NWO de missie en de omvang van de basisfinanciering 
van de instituten vast voor de periode 2018 en verder.

FINANCIËLE POSITIE NWO 

Als gevolg van de overgang naar het verplichtingenstelsel en de in dat kader met het ministerie 
van OCW gemaakte afspraken heeft NWO een negatief eigen vermogen (volgens de enkel- 
voudige balans van NWO Den Haag was dit eind 2015 470 miljoen euro negatief). De totale 
vorderingen van NWO-I op NWO Den Haag, waarmee een lange relatie bestaat, bedragen 
ultimo 2016 k€ 13.012. NWO Den Haag heeft altijd tijdig aan haar betalingsverplichtingen 
voldaan. Dit is tevens gewaarborgd door middel van afspraken tussen NWO Den Haag en haar 
toezichthoudend ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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STIJGING LOONKOSTEN IN 2017

In december maakte het ABP bekend dat de premie voor het pensioen in 2017 stijgt met 2,3%. 
De premie wordt opgebracht door werknemers (30%) en werkgevers (70%). Rekening 
houdend met de franchise en gegeven de sectorspecifieke kenmerken betekent dit voor de 
werkgevers in de sector Onderzoeksinstellingen een stijging van de werkgeverslasten met 
1,2%.

Op 13 januari 2017 is aan de cao-tafel een onderhandelaarsresultaat bereikt over een CAO-
Onderzoekinstellingen met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. Dit akkoord is 
inmiddels goedgekeurd. Als onderdeel van de CAO worden de lonen met ingang van 1 januari 
2017 met 1,6% structureel verhoogd en wordt het budget voor scholing en ontwikkeling met 
0,8% verhoogd van 1,2% naar 2,0% van de loonsom. 

De verwachting is dat NWO-I in 2017 van NWO voldoende looncompensatie zal ontvangen voor 
de gestegen pensioenpremies en voor de salarisstijgingen.
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De grondslagen van de financiële verantwoording NWO-I zijn gebaseerd op de door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving opgestelde richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor onderwijs- 
instellingen RJ 660. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke posten in het 
financieel jaarverslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde. Alle bedragen 
zijn aangegeven in duizenden euro’s, k€, tenzij anders is vermeld. Negatieve waarden in de 
tabellen staan tussen haken ( ) weergegeven.

NWO-CONSOLIDATIE

NWO-I valt binnen de consolidatiekring van NWO. Dat 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. Voor de consolidatie heeft 
NWO een Handboek Financiële Verslaggeving RJ 660 opgesteld. In het kader van de 
consolidatie levert NWO-I naast de jaarrekening ook consolidatiestaten aan NWO op basis van 
door NWO vastgestelde grondslagen. Daarbij worden de projectsubsidies van NWO in het jaar 
van toekenning geheel in de baten opgenomen, conform het door NWO gehanteerde 
verplichtingenstelsel.

CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING

Per 31 december 2016 is FOM, in het kader van de NWO-transitie (zie paragraaf 1.2), omgevormd 
tot NWO-I, de institutenorganisatie van NWO. Op 31 december 2016 zijn de statuten van FOM 
hiertoe aangepast. De voormalige grantingactiviteiten van FOM worden afgebouwd. In het in 
december 2016 afgesloten convenant tussen FOM en NWO is afgesproken dat NWO de 
budgetten beschikbaar zal stellen die benodigd zijn om de in het kader van de granting- 
activiteiten van FOM toegekende programma’s en projecten af te kunnen ronden. Over de 
periode 2017 tot en met 2022 betreft het totaal circa M€ 85. Op basis van dit uitgangspunt zijn 
activa en passiva gewaardeerd op basis van going-concern. 

Op 21 december 2016 is door de werkgevers binnen NWO (naast NWO ook FOM, CWI en NIOZ) 
en de bonden het sociaal plan voor de transitie naar nieuw NWO getekend. De transitie van 
NWO is formeel geen reorganisatie; het is geen bezuinigingsoperatie en er vallen geen 
gedwongen ontslagen. Omdat de transitie van NWO een omvangrijke en ingrijpende verandering 
is, waarbij veel belang wordt gehecht aan een zorgvuldige en transparante uitvoering en een 
breed draagvlak, is er toch voor gekozen om een sociaal plan op te stellen.

Het sociaal plan geldt tot 1 januari 2019 en is van toepassing op de plaatsing van de 
medewerkers in de domeinenorganisatie en het bureau van de institutenorganisatie en op de 
plaatsing van de instituutsmedewerkers in de institutenorganisatie. Er hoeft geen voorziening 
voor de kosten van het sociaal plan te worden gevormd omdat de maatregelen uit het sociale 
plan worden gefinancierd uit de lopende budgetten.

II.1  GRONDSLAGEN algemeen
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GRONDSLAGWIJZIGINGEN

In 2016 zijn de volgende grondslagwijzigingen doorgevoerd:

1. Bestemd fonds sectorplan
De waarde van het bestemd fonds sectorplan wordt met ingang van 2016 bepaald op basis van 
de omvang van de geoormerkte middelen van OCW voor het sectorplan (k€ 3.000 per jaar in de 
periode 2011 tot en met 2016), in plaats van op basis van het interne committeringsvolume. Als 
gevolg daarvan is het saldo per 31 december 2015 verhoogd van k€ 7.820 naar k€ 9.126 (een 
verhoging van k€ 1.306). De bestemde reserves zijn met hetzelfde bedrag verlaagd, waardoor 
het totaal eigen vermogen niet is gewijzigd.

2. Projectgebonden investeringen
Met ingang van 2016 worden de projectgebonden investeringen in het jaar van aanschaf 
geactiveerd en in hetzelfde jaar geheel afgeschreven. Voorheen werden de projectgebonden 
investeringen direct in de lasten geboekt. Met de nieuwe werkwijze wordt een volledig beeld 
gegeven van de mutaties van de materiële activa. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn niet 
aangepast.

PRESENTATIEWIJZIGINGEN

In 2016 hebben de volgende presentatiewijzigingen plaatsgevonden:

1. Indeling eigen vermogen
De algemene reserve, bestemd binnen het eigen vermogen, is opgeheven. De waarde is 
verdeeld over:
– bestemde fondsen: waarde van de gebouwen van AMOLF en DIFFER;
– algemene reserve, onbestemd: waarde van de overige gebouwen (inclusief vervangend 

onderhoud)
– bestemde reserves: overige (im)materiële vaste activa en additionele fondsen.
De aansluiting tussen het eigen vermogen per 31-12-2015 en per 1-1-2016 is als volgt:

Opbouw eigen vermogen 31-12-15 31-12-15
bedragen in k€ FJV 2015 Mutatie FJV 2016

Algemene reserve, onbestemd 
(m.i.v. 2016 algemene reserve)

 (1.433)  10.921  9.488 

Algemene reserve, bestemd 
(m.i.v. 2016 opgeheven)

 71.486  (71.486)  - 

Bestemde reserves  41.918  8.819  50.737 
Bestemde fondsen  (26.092)  51.746  25.654 
Totaal eigen vermogen  85.879  -  85.879 

2. Indeling baten
De baten van stichtingen en verenigingen en de ANBI-baten die in het financieel jaarverslag 
2015 werden gepresenteerd onder de overige baten zijn verplaatst naar de baten werk in 
opdracht van derden (een verschuiving binnen de baten 2015 van totaal k€ 1.318). 
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3. Indeling lasten per FOM-activiteit
Vanaf 2016 wordt er een separate categorie Projecten derden opgenomen. Deze waren 
voorheen onderdeel van de Andere activiteiten. Verder worden de lasten in de categorie 
balansmutaties vanaf 2016 niet meer separaat gepresenteerd. Deze lasten zijn als volgt 
herverdeeld:
– activeringen en afschrijvingen: worden verrekend met de FOM-activiteit waar ze 

betrekking op hebben;
– mutaties vakantiedagen/spaaruren/vakantiegeld, mutatie voorzieningen en overige 

balansmutaties: worden toegerekend aan het organisatieonderdeel waar ze betrekking op 
hebben en daarbinnen verrekend met het missiebudget van het instituut, het 
overgangsprogramma BUW of de algemene kosten van de organisatie (voor het bureau);

De vergelijkende cijfers 2015 zijn eveneens aangepast. De aansluiting tussen de lasten 2015 
zoals gepresenteerd in het financieel jaarverslag 2015 en die in het huidige financieel 
jaarverslag is als volgt:

Opbouw lasten 2015 2015
bedragen in k€ FJV 2015 Mutatie FJV 2016

Missiebudgetten  29.070  (911) 27.646
FOM-programma’s  27.798  56  27.854 
Industrial Partnership Programmes  10.968  -  10.968 
FOM-Projectruimte  8.739  -  8.739 
Projecten derden  -  16.390  16.390 
Andere activiteiten  29.871  (18.822) 11.562
Algemene kosten van de organisatie  4.562  642  5.204 
Balansmutaties  (m.i.v. 2016 opgeheven)  (2.645)  2.645  - 
Totaal lasten  108.363  -  108.363 

 
4. Verbeterde segmentering
In het financieel jaarverslag 2015 werden de vorderingen van het personeel (voor 
vakantiedagen, spaaruren, vakantiegeld en dergelijke) en de voorzieningen geheel binnen 
Algemeen gepresenteerd. In het huidige financieel jaarverslag zijn deze verdeeld over de 
organisatieonderdelen waar ze betrekking op hebben. Daardoor wordt een volledig beeld 
gegeven van de balans van de organisatieonderdelen. De balansposten financiële vaste activa 
en (langlopende) leningen zijn niet aan specifieke organisatieonderdelen gekoppeld omdat het 
liquiditeitsbeheer centraal is belegd.

5. Onderhanden projecten
De onderhanden projecten met een debetstand en de onderhanden projecten met een 
creditstand worden gesaldeerd gepresenteerd op de balans. In de toelichting worden ze 
separaat vermeld. Als gevolg van deze presentatiewijziging is het balanstotaal per 31-12-2015 
verlaagd van k€ 168.465 naar k€ 164.706.

44



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers waar nodig aangepast. Dit heeft 
geen invloed op het eigen vermogen, de baten of op het exploitatiesaldo. In V-6 wordt de 
balans per 31-12-2015 naar organisatieonderdelen gepresenteerd na alle presentatie- 
wijzigingen.

VREEMDE VALUTA

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

BOEKJAAR

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

45



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

II.2  WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
balans

VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Software is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen en indien van 
toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. De lineaire afschrijvingen 
worden gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingsperiode bedraagt 4 jaar.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

Gebouwen en terreinen
De gebouwen worden in 33 jaar afgeschreven tot maximaal de helft van de taxatiewaarde. 
Vervangend onderhoud voor deze gebouwen wordt geactiveerd en afgeschreven op basis van 
de verwachte levensduur (meestal 10 jaar). Deze methodiek is grotendeels overeenkomstig de 
componentenmethode. 
Voor nieuwe gebouwen is de gehanteerde afschrijvingsmethodiek verder verfijnd met toe- 
passing van de componentenmethode. De gehanteerde componenten en afschrijvings- 
termijnen zijn bepaald aan de hand van het geraamde vervangend onderhoud.

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

Voor de gebouwen van Nikhef vindt geen afschrijving meer plaats omdat de boekwaarde lager 
is dan de restwaarde.
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Overige materiële vaste activa
Voor de overige materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen:
– Installaties en apparatuur infrastructureel: 10 jaar
– Installaties en apparatuur projectgebonden: direct volledig 
– Computerapparatuur infrastructureel: 4 jaar
– Computerapparatuur projectgebonden: direct volledig
– Kantoormeubilair: 10 jaar
– Transportmiddelen: 5 jaar
Afschrijving vindt plaats vanaf de maand van aanschaffing.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming P2IP
Particle Physics Inside Products B.V. (P2IP)
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Particle Physics Inside Products 
B.V. (P2IP) is op 14 juli 2011 opgericht. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53180593. De vennootschap is 
statutair gevestigd te Amsterdam.

NWO-I heeft alle aandelen van P2IP in bezit. De aandelen worden op de balans gewaardeerd 
tegen de nominale waarde omdat de waarde van de belangrijkste bezittingen van P2IP, 
aandelen in start-up ondernemingen, onzeker is. Zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening 
2015 van P2IP was het resultaat na belastingen over 2015 k€ 22 negatief en was het eigen 
vermogen ultimo 2015 k€ 120 negatief. Omwille van de omvang van de deelneming is 
consolidatie achterwege gelaten.

Depot voor pensioengelden
De depotgelden betreft een geoormerkt deel van de liquide middelen dat werd aangehouden 
bij Centraal Beheer en het Ministerie van Financiën voor betalingen van premies van 
pensioenen die niet bij het ABP zijn ondergebracht. Op 1 november 2016 is de laatste NWO-I-
medewerker die deelneemt aan de regeling met pensioen gegaan. Na de laatste betaling zijn 
zowel de voorziening als het pensioendepot opgeheven.

EIGEN VERMOGEN

ALGEMENE RESERVE

De algemene reserve betreft het vrij besteedbare vermogen.

BESTEMDE RESERVES

Bestemde reserves zijn de reserves die door het bestuur van NWO-I als zodanig zijn 
geoormerkt. Alle bestemde reserves betreffen publieke middelen.
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BESTEMDE FONDSEN

Onder de bestemde fondsen worden verantwoord de van het Ministerie van OCW en andere 
ministeries ontvangen doelsubsidies die op balansdatum nog niet als lasten zijn verantwoord 
en nog besteed dienen te worden aan het doel waarvoor de middelen ter beschikking gesteld 
zijn.

VOORZIENINGEN

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Dit betreft een voorziening ter dekking van verplichtingen voor pensioenen die niet bij het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zijn ondergebracht. De pensioenverplichtingen zijn 
gebaseerd op actuariële berekeningen. Op 1 november 2016 is de laatste NWO-I-medewerker 
die deelneemt aan de regeling met pensioen gegaan. Na de laatste betaling zijn zowel de 
voorziening als het pensioendepot opgeheven. 

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

De voorziening voor werkloosheidsuitkeringen is gebaseerd op de geschatte looptijd van de 
uitkeringsperiode tegen nominale waarde.

JUBILEUMUITKERINGEN

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 Neder- 
landse universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU. Dit is een afwijking van de in RJ 271 
Personeelsbeloningen voorgeschreven actuariële berekening. De gehanteerde uitgangs- 
punten van de voorziening zijn:
– rekenregel: te betalen uitkering * opbouwpercentage (welk deel van het 25 en/of 40 jarige 

jubileum reeds is opgebouwd), verhoogd met een opslag van 2% per jaar voor salarisstij- 
gingen en gecorrigeerd voor de gemiddelde blijfkans van de NWO-I-medewerkers.

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

SENIORENREGELING ONDERZOEKINSTELLINGEN

Deze voorziening voor toekomstige betalingen aan de huidige deelnemers van de Senioren- 
regeling Onderzoekinstellingen is gebaseerd op een berekening van de tot ultimo van het jaar 
opgebouwde rechten door de personeelsleden. Het gaat hier uitsluitend om de rechten van 
personeelsleden die per balansdatum ook daadwerkelijk gebruikmaken van de regeling. 

48



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

Rekenregel: doorbetaald salaris over niet gewerkte uren (inclusief toe te passen korting) * 
duur seniorenverlof (inclusief minder verlof, exclusief contant maken en salarisstijgingen). 

TRANSITIEVERGOEDING WET WERK EN ZEKERHEID

Werknemers van NWO-I (met uitzondering van oio’s) die na een dienstverband van twee jaar of 
langer niet vrijwillig vertrekken hebben, conform de Wet werk en zekerheid, sinds 1 juli 2016 
recht op een transitievergoeding. De gehanteerde 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 6,25% vanwege de werkgeversbijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet.

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

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

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

VOORZIENING RELOCATIE DIFFER

In verband met de relocatie van DIFFER naar de TU/e-campus en een gedeelte naar de RU 
Nijmegen, is in 2010 een voorziening getroffen voor de personele verplichtingen die hiermee 
verband houden. Deze raming is gebaseerd op het Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaarden 
Plan en op een raming van kosten van mogelijke werkloosheidsuitkeringen.

VOORZIENING BEËINDIGING KVI

Voor de beëindigingskosten van het voormalige KVI-samenwerkingsverband is in 2013 deze 
voorziening getroffen ter dekking van de personeelskosten van voormalige KVI-medewerkers 
voor zover zij niet actief zijn in onderzoeksactiviteiten binnen NWO-I of ten behoeve van 
derden projecten. Omdat voor de kosten van deze medewerkers voldoende budget in de 
begroting voor de jaren 2017 en later is opgenomen is de voorziening vervallen.

VOORZIENING SANERING RADIOACTIEVE MATERIALEN PIMU

In de kelder van het PiMu-gebouw, dat zich bevindt op een kavel in 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 deze radioactieve materialen worden voor de helft 
gedragen door NWO-I en voor de andere helft door grondeigenaar NWO. 
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Er is begin 2017 een interne kostenraming opgesteld. Deze raming is gebaseerd op een te 
verwachte hoeveelheid af te voeren materiaal, prijsgegevens van COVRA, een kostenopgave 
van Grontmij uit 2013 en ervaring met de sloop van het EMIN gebouw. In de kostenraming is 
zoveel als mogelijk rekening gehouden met de thans bekende omstandigheden, ermee 
rekening houdende dat de uitvoering van de sanering in 2020 gepland staat.
De voorziening ad k€ 3.072 is direct geheel als last genomen in boekjaar 2016. Conform RJ-252 
is de NWO-bijdrage in mindering gebracht op de lasten. Onder de Vorderingen op korte termijn 
is de NWO-bijdrage (k€ 1.536) als vordering op NWO opgenomen.

LANGLOPENDE LENINGEN

LANGLOPENDE LENING NWO

NWO heeft aan NWO-I een renteloze lening verstrekt inzake de voorfinanciering van het 
project nieuwbouw DIFFER. Conform RJ 660 wordt deze lening in de jaarrekening verwerkt als 
een rentedragende lening en een rentesubsidie. De rentesubsidie is opgenomen binnen de 
overige baten. 

ONDERHANDEN PROJECTEN

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

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

De post onderhanden projecten wordt gesaldeerd op de balans gepresenteerd. De project- 
subsidies en bijbehorende projectkosten worden vervolgens conform de voortgang van het 
project in de Staat van baten en lasten verwerkt en toegerekend aan de betreffende 
categorieën.
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De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

BATEN

Als baten worden beschouwd de voor het boekjaar toegekende basissubsidie van NWO, 
overheidsbijdragen en subsidies, baten werk in opdracht van derden en overige baten.
De specifiek geoormerkte overheidsbijdragen en –subsidies, alsmede baten in het kader van 
het werk in opdracht van derden worden als baten verantwoord voor zover de prestaties zijn 
geleverd. Baten in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover deze kan 
worden vastgesteld en materieel is) en verantwoord in de staat van baten en lasten.

LASTEN

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

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

NETTO EXPLOITATIESALDO

Het netto exploitatiesaldo betreft de som van het saldo baten en lasten en de financiële baten 
en lasten en daarmee de mutatie van het eigen vermogen. Het netto exploitatiesaldo bestaat 
uit dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve, bestemde reserves en bestemde 
fondsen.

 

II.3  GRONDSLAGEN staat van baten en lasten
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III.   BALANS 
 staat van baten en lasten en 
 kasstroomoverzicht

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

Jaarverslaggeving opgestelde richtlijnen voor  
de jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen 

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

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

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
 k€  k€

Vaste activa
1. Immateriele vaste activa  1.090  1.193 
2. Materiële vaste activa  66.612  69.447 
3. Financiële vaste activa  79  4.489 

Totaal vaste activa  67.781  75.129 

Vlottende activa
4. Vorderingen op korte termijn  17.246  13.200 
5. Rekening Courant  -  - 
6. Liquide middelen  89.573  76.377 

Totaal vlottende activa  106.819  89.577 

TOTAAL ACTIVA  174.600  164.706 
 

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
 k€  k€

7. Eigen vermogen  85.522  85.879 
8. Voorzieningen  5.264  3.324 
9. Langlopende schulden  27.388  26.130 
10. Onderhanden Projecten in opdracht van derden  34.103  30.353 
11. Kortlopende schulden  22.323  19.020 

TOTAAL PASSIVA  174.600  164.706 
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III.2  BATEN en LASTEN

2016
Begroting

2016 2015

k€ k€ k€

BATEN
1. NWO basissubsidie  72.469  73.361  73.954 
2. Overheidsbijdragen en subsidies  2.953  (623)  2.717 
3. Baten werk in opdracht van derden  35.152  40.261  29.793 
4. Overige baten  5.572  8.170  4.552 

TOTAAL BATEN  116.146  121.169  111.016 

LASTEN
5. Missiebudgetten  34.093  38.146  28.159 
6. FOM-programma’s  26.219  24.768  27.854 
7. Industrial Partnership Programmes  15.159  12.055  10.968 
8. FOM-Projectruimte  8.680  8.241  8.739 
9. Projecten derden  16.812  24.063  16.390 
10. Andere activiteiten  9.321  14.116  11.049 
11. Algemene kosten van de organisatie  6.257  6.172  5.204 

TOTAAL LASTEN  116.541  127.561  108.363 

SALDO BATEN EN LASTEN  (395)  (6.392)  2.653 
12. Financiële baten en lasten  38  -  153 

NETTO RESULTAAT  (357)  (6.392)  2.806 

Bestemming resultaat:
13. Mutatie algemene reserve  1.827  1.151  (296)
14. Mutatie bestemde reserves  (511)  (7.030)  5.906 
15. Mutatie bestemde fondsen  (1.673)  (513)  (2.804)

Totaal resultaat  (357)  (6.392)  2.806 
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III.3  KASSTROOM

2016 2015
k€ k€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten  (395)  2.653 

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen  16.223  8.620 
Mutaties voorzieningen  1.940  (2.439)
Totaal aanpassingen  18.163  6.181 

Veranderingen in vlottende middelen:
-  Voorraden  -  255 
-  Vorderingen  (4.046)  (973)
-  Schulden  3.303  1.051 
-  Onderhanden projecten (per saldo)  3.750  13.183 
Totaal veranderingen in vlottende middelen  3.007  13.516 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  20.775  22.350 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa  (250)  (1.193)
Investeringen in materiële vaste activa  (14.724)  (9.673)
Desinvesteringen in materiële vaste activa  1.689  - 
Kapitaalstortingen in deelnemingen  -  - 
Verkoop deelnemingen  -  - 
Resultaat op deelnemingen  -  - 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (13.285)  (10.866)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen verstrekte leningen  90  46 
Financiële baten en lasten  38  153 
Toename/afname pensioendepot  (9)
Vrijval pensioendepot  4.299 
Verstrekte leningen  (32)  (133)
Aandelenkapitaal/Agio  (10)  - 
Voorziening leningen  63  - 
Toe/afname langlopende leningen  1.258  7.581 
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  5.706  7.638 

Netto kasstroom  13.196  19.122 
Beginstand liquide middelen  76.377  57.255 
Eindstand liquide middelen  89.573  76.377 
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IV.1  TOELICHTING balans

ALGEMEEN

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

ACTIVA

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële activa k€

Stand eind 2015:
Aanschafprijs  - 
Cumulatieve afschrijvingen  - 
Immateriële vaste activa in aanbouw VFP  1.193 
Stand eind 2015 (boekwaarde)  1.193 

Mutaties in boekwaarde:
Ingebruikname  1.193 
Additionele aanschaffingen  250 
Aanschafprijs desinvesteringen  - 
Afschrijvingen (353)
Desinvesteringen afschrijvingen  - 
Immateriële vaste activa in aanbouw VFP (1.193)
Totaal mutaties (103)

Stand eind 2016:
Aanschafprijs  1.443 
Cumulatieve afschrijvingen (353)
Immateriële vaste activa in aanbouw VFP  - 

Stand eind 2016 (boekwaarde)  1.090 

De immateriële vaste activa betreffende de te activeren kosten van een nieuw financieel 
systeem, wat in 2016 officieel in gebruik is genomen en waarover voor het eerst afschrijvingen 
hebben plaatsgevonden. 
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2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen
Het op de balans opgenomen terrein betreft het perceel Edisonbaan 14 in Nieuwegein 
(Nieuwegein, sectie D nummer 2252). Het terrein en de gebouwen op het perceel Edisonbaan 
14 in Nieuwegein is verkocht in 2016. De overdracht van het geheel heeft eind 2016 plaats- 
gevonden. De verkoopprijs dekt in voldoende mate de boekwaarde van het onroerend goed en 
de gemaakte kosten voor de overdracht aan de nieuwe eigenaar.

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

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

5055) 

Materiële vaste activa 

Terreinen Gebouwen
Installaties

& apparatuur
Computer-

apparatuur
Kantoor-

meubilair
Transport-

middelen

Installaties
proj.

gebonden

Computerapp
proj.

gebonden Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Stand eind 2015:
Aanschafprijs  115  90.882  14.784  3.032  2.542  61  -  -  111.416 
Cumulatieve afschrijvingen  - (32.967) (6.506) (1.488) (948) (60)  -  - (41.969)
Stand eind 2015 
(boekwaarde)

 115  57.915  8.278  1.544  1.594  1  -  -  69.447 

Mutaties in boekwaarde:
Aanschafprijs 
Investeringen

 -  513  2.159  313  95  5  9.200  590  12.875 

Aanschafprijs 
desinvesteringen

(115) (6.383)  -  -  - (47)  -  - (6.545)

Desinvesteringen  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Afschrijvingen  - (3.623) (1.528) (692) (254) (9.200) (572) (15.870)
Desinvesteringen 
afschrijvingen

 -  4.809  -  -  -  47  -  -  4.856 

Nog te kapitaliseren  -  1.180  406  105  -  - 158  -  1.849 
SALDO 21130 vermelden bij 
de juist activagroep
Totaal mutaties (115) (3.504)  1.037 (274) (159)  4  158  18 (2.835)

Stand eind 2016:
Aanschafprijs  -  85.012  16.943  3.345  2.637  19  9.200  590  117.746 
Cumulatieve afschrijvingen  - (31.781) (8.034) (2.180) (1.202) (14) (9.200) (572) (52.983)

 -  1.180  406  105  -  -  158  -  1.849 

Stand eind 2016 
(boekwaarde)

 -  54.411  9.315  1.270  1.435  5  158  18  66.612 
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Op dit perceel staat het hoofdgebouw van Nikhef (inclusief de UvA-vleugel). De erfpacht 
loopt tot 1 december 2060.

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

– De Zaale 20 in Eindhoven (Gemeente Tongelre, sectie D nummer 1197); een eerste perceel 
ter grootte van ongeveer zeven en zeventig are en drie centiare en een tweede perceel ter 
grootte van ongeveer twee are en een en negentig centiare). Op dit perceel staat het 
laboratorium DIFFER. De erfpacht loopt tot 11 september 2063.

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

De UvA-vleugel aansluitend aan Nikhef is eigendom van NWO-I. NWO-I heeft de UvA gebruiks- 
recht 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. Aangezien 
bij de gebouwen van Nikhef de boekwaarde al lager is dan de helft van de marktwaarde, is 
conform de componentenmethode, besloten op deze gebouwen niet meer af te schrijven. 
De verzekerde herbouwwaarde van de gebouwen bedraagt per 31-12-2016 in totaal k€ 124.792 
(2015: k€ 152.904). De afname van de verzekerde waarde is het gevolg van de verkoop van het 
onroerend goed Rijnhuizen (verzekerde waarde k€ 25.289) De laatste taxatie van de herbouw- 
waarde heeft in 2015 plaatsgevonden. 

Inventaris
De inventaris omvat de installaties en apparatuur, de computerapparatuur en het kantoor- 
meubilair. De verzekerde waarde van de infrastructurele en wetenschappelijke inventaris 
(= vervangingswaarde) bedraagt per 31-12-2016 k€ 208.521 (2015: k€ 199.635). De laatste 
taxatie van de vervangingswaarde heeft in 2015 plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden 
met de investeringen die hebben plaatsgevonden binnen de Beheerseenheid Universitaire 
Werkgroepen.

De transportmiddelen betreffen de bedrijfsauto’s. De waarde daarvan bedraagt  
per 31-12-2016 k€ 4 (2015: k€ 1).
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015
 k€  k€ 

Depot voor pensioengelden 
Saldo per 1 januari  4.299  4.290 
Salarismutatie, overrente en administratie korting (3)
Overboeking MvF CB naar MvF (4.121)
Overboeking CB zie kruisposten (177)
Depotrente  2  10 

(4.299)  9 
Saldo per 31 december  -  4.299 

Agio en aandelenkapitaal 
Saldo per 1 januari  29  29 
Bij: aandelenkapitaal  -  - 
Bij: agio reserve  10  - 
Totaal  39  29 

Langlopende lening 
Saldo per 1 januari  448  361 
Aflossing (90) (46)
Rente  22  22 
Storting  10  111 
Totaal  390  448 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid (350) (287)

Totaal financiële vaste activa  79  4.489 

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

Depot voor pensioengelden 
De depotgelden betreft een geoormerkt deel van de liquide middelen dat werd aangehouden 
bij Centraal Beheer en het Ministerie van Financiën voor betaling van premies van pensioenen 
die niet bij het ABP zijn ondergebracht. Op 1 november 2016 is de laatste NWO-I medewerker 
die deelneemt aan de regeling met pensioen gegaan. Na de laatste betaling zin zowel de 
voorziening als het depot opgeheven. 

Langlopende lening
FOM verstrekt in het kader van de valorisatie van onderzoeksresultaten geldleningen. Per 
ultimo verslagjaar was aan twee partijen een lening verstrekt, namelijk Particle Physics Inside 
Products BV (P2IP) en Innoseis. Aangezien hier sprake is van startende bedrijven bestaat er 
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een risico dat de leningen niet kunnen worden afgelost. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is 
hiervoor een voorziening getroffen.

Daarnaast biedt FOM in het kader van de relocatie Eindhoven (verhuizing van DIFFER te 
Nieuwegein naar Eindhoven) betrokken personeelsleden de mogelijkheid om een renteloze 
lening af sluiten voor kosten in verband met kopen, onderhouden of verbeteren van de eigen 
woning. Per ultimo 2016 is het uitstaand saldo hiervan k€ 24.

VLOTTENDE ACTIVA

4. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn 31-12-2016 31-12-2015
 k€  k€ 

Debiteuren  7.604  4.717 
NWO liquiditeitsinhouding  4.538  4.538 

Personeel  139  21 
Vordering omzetbelasting  123 (13)
Vorderingen NWO  1.561  227 
Vorderingen overig  1.080  1.364 
Overige vorderingen  2.903  1.599 

Vooruitbetaald NWO  -  - 
Vooruitbetaald overige  2.914  2.702 
Overlopende activa  2.914  2.702 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid (713) (356)

Totaal vorderingen op korte termijn  17.246  13.200 

De omvang van de vordering op debiteuren bedraagt per 31-12-2016 k€ 7.604 waarvan k€ 3.858 
op NWO betrekking heeft. Dit betreffen onder andere de nog te betalen looncompensatie 2016 
(k€ 1.976), bijdrage DST programma (k€ 1.500).  
De inhouding liquiditeit NWO bedraagt per ultimo 2016 k€ 4.538. Als gevolg van de 
organisatieverandering van FOM naar NWO-I zal NWO in 2017 deze vordering gaan betalen. 
Onder de Vorderingen NWO, binnen de Overige vorderingen, is verantwoord de bijdrage van 
NWO voor de verwijdering van de radioactiviteit ten bedrage van k€ 1.536.
De overige vorderingen vertonen een fluctuerend karakter en zijn per saldo afgenomen van  
k€ 1.364 ultimo 2015 naar k€ 1.080 ultimo 2016 (een afname van k€ 284). De post Vooruit- 
betaald overig heeft eveneens een fluctuerend karakter en zijn toegenomen met k€ 212. 
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6. LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015
k€ k€

AA trekkingsrecht  -  33 
Ministerie van Financiën, rekening-courant  89.287  12.748 
Ministerie van Financiën, trekkingsrecht  83  83 
Deposito’s met een looptijd < dan 1 jaar: 
Ministerie van Financiën, deposito  -  63.500 
Kruisposten  188  2 
Kassen  15  11 

Totaal liquide middelen  89.573  76.377 

De totale liquide middelen zijn in 2016 met k€ 13.196 toegenomen ten opzichte van eind 2015. 
Voor een nadere analyse zie IV.3 toelichting op het kasstroomoverzicht. Er zijn geen deposito’s 
met een looptijd langer dan één jaar.  
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PASSIVA

7. EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

 Saldo 
31-12-2015

 Bestemming netto 
 exploitatiesaldo 

2016
 Saldo 

31-12-2016
 k€  k€  k€ 

Stichtingskapitaal  -  -  - 

Algemene reserve  9.488  1.827  11.315 

Bestemde reserves: 
Bestemde reserve publiek  48.684  1.542  50.226 
Bestemde reserve privaat  2.053 (2.053)  - 

 50.737 (511)  50.226 

Bestemde fondsen 
Sectorplan  9.126  156  9.282 
Private middelen (ANBI)  62 (4)  58 
Nieuwbouw AMOLF  8.608 (278)  8.330 
Nieuwbouw DIFFER (132) (1.237) (1.369)
Rente lening nieuwbouw DIFFER  7.990 (310)  7.680 

 25.654 (1.673)  23.981 

Totaal eigen vermogen  85.879 (357)  85.522 

De mutaties in het eigen vermogen betreffen de mutaties op grond van de bestemming van het 
netto exploitatiesaldo 2016. Er hebben in 2016 geen overige mutaties plaatsgevonden, zoals 
rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen.

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

Algemene reserve
De algemene reserve is in 2016 per saldo met k€ 1.827 toegenomen. Voor een nadere specificatie 
wordt verwezen naar de toelichting op het netto exploitatiesaldo post 13 mutatie algemene 
reserve.
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Bestemde reserves
De bestemde reserves hebben betrekking op de binnen de NWO-I-organisatie door het 
Uitvoerend Bestuur cq Stichtingsbestuur aan activiteiten toegekende budgetten die nog niet 
besteed zijn. De bestemde reserves zijn per saldo afgenomen met k€ 511 ten opzichte van 2015. 

Bestemde reserve publiek
31-12-2015

Mutatie
2016 31-12-2016

 k€  k€  k€ 
AMOLF  6.717  973  7.690 
DIFFER  8.406  607  9.013 
Nikhef  3.457 (924)  2.533 
ARCNL  1.054  3.924  4.978 
Beheerseenheid Universitaire werkgroepen  20.761 (496)  20.265 
Bureau  4.869 (1.655)  3.214 
Algemeen  3.420 (887)  2.533 

Totaal  48.684  1.542  50.226 

De bestemde reserves hebben betrekking op de binnen de FOM-organisatie door het Uit- 
voerend Bestuur aan activiteiten toegekende budgetten die nog niet besteed zijn.  
De bestemde reserves zijn per saldo toegenomen met k€ 1.542 ten opzichte van 2015. Binnen 
het Bureau is sprake van een afname van de bestemde reserves, onder andere door hogere 
personeelskosten, afschrijvingslasten en administratie- en beheerslasten, Bij ARCNL is juist 
sprake van een toename van de bestemde reserve door realisatie van de baten van de 
Gemeente Amsterdam en door minder wetenschappelijke investeringen. De komende jaren zal 
dit worden aangewend voor verdere uitbreiding van de labinfrastructuur.

Bestemde reserve privaat
31-12-2015

Mutatie
2016 31-12-2016

 k€  k€  k€ 
FOM-algemeen  2.053 (2.053)  - 

Totaal  2.053 (2.053)  - 

De bestemde reserves privaat betreffen reserves welke verkregen zijn vanuit verhuurbaten. 
In 2016 zijn deze reserves ingezet voor de voorziening PiMu k€ 1.000 bij Nikhef en voor clean- 
roominvesteringen k€ 1.200 bij AMOLF, het tekort van k€ 117 is gedekt uit de algemene reserve.
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Bestemde fondsen

Verloop bestemde fondsen
Jaar

Toewijzing  
in 2016

Saldo
1-1-2016

Baten
2016

Lasten
2016

Saldo
31-12-2016

k€ k€ k€ k€ k€
Sectorplan jaarlijks  3.000  9.126  3.000  (2.844)  9.282 
Private middelen (ANBI)  -  62  50  (54)  58 
Nieuwbouw AMOLF  -  8.608  960  (1.238)  8.330 
Nieuwbouw DIFFER  -  (132)  1.500  (2.737)  (1.369)
Rente lening nieuwbouw DIFFER  -  7.990  255  (565)  7.680 

Totaal bestemde fondsen  3.000  25.654  5.765  (7.438)  23.981 

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

Nieuwbouw AMOLF
In 2006 is het bestemd fonds nieuwbouw AMOLF gevormd. Aan dit fonds wordt de jaarlijkse 
dotatie vanuit NWO/OCW toegevoegd (k€ 1.460). Daarvan wordt, conform de afspraken met 
NWO in het kader van de financiering van de nieuwbouw DIFFER, k€ 500 overgeheveld naar het 
bestemd fonds nieuwbouw DIFFER. De onttrekkingen betreffen afschrijvingen en overige 
kosten die direct aan de nieuwbouw worden toegerekend.

Nieuwbouw DIFFER
De kosten van de nieuwbouw DIFFER (in 2016 in totaal k€ 2.737) worden ten laste van het 
bestemd fonds nieuwbouw DIFFER gebracht. Aan dit fonds wordt jaarlijks toegevoegd een 
dotatie van NWO/OCW van k€ 1.000 en k€ 500 uit de bijdrage voor de nieuwbouw AMOLF.

Rente lening nieuwbouw DIFFER
NWO verstrekt aan NWO-I een renteloze lening inzake de voorfinanciering van het project 
nieuwbouw DIFFER. Conform RJ 660 wordt deze lening opgenomen tegen de geamortiseerde 
kostprijs. In 2016 heeft NWO-I de vierde tranche van deze lening ontvangen, ten bedrage van 
k€ 2.446. Het rentevoordeel wat hierdoor genoten is (k€ 255), is verantwoord onder het 
bestemde fonds en zal middels de periodieke rentebetalingen aan NWO over de periode 2014 
-2040 worden uitgeput.
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8. VOORZIENINGEN

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

Pensioenverplichtingen 
Op 1 november 2016 is de laatste NWO-I-medewerker die deelneemt aan de regeling met pensi- 
oen gegaan. Na de laatste betaling zijn zowel de voorziening als het pensioendepot opgeheven.

Beëindiging KVI
Deze voorzieningen is komen te vervallen omdat voor de kosten van deze medewerkers 
voldoende budget in de begroting voor de jaren 2017 en later is opgenomen.

Werkloosheidsuitkeringen
Op basis van de prognose is de voorziening k€ 112 afgenomen.  
De afname wordt veroorzaakt door een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

Voorziening sanering radioactiviteit 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. 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) als vordering op NWO opgenomen.

Transitievergoeding wet werk en zekerheid
Werknemers van NWO-I (met uitzondering van oio’s) die na een dienstverband van twee jaar of 
langer niet vrijwillig vertrekken hebben, conform de Wet werk en zekerheid, sinds 1 juli 2016 
recht op een transitievergoeding. Deze voorziening is voor het eerst per 2016 genomen. Voor 
de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar hoofdstuk II.2.

Voorzieningen Saldo
31-12-2015  Dotaties Onttrekking Vrijval

Saldo
31-12-2016

 kortlopende 
 deel < 1 jr 

 langlopende 
 deel > 1 jr 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Pensioenverplichtingen  1  2 (3)  -  -  -  - 
Beëndiging KVI  728  -  - (728)  -  -  - 
Werkloosheidsuitkeringen  385  995 (1.060) (47)  273  179  94 
Jubileumuitkeringen  768  -  - (56)  712  41  671 
Seniorenregeling Onderzoekinstellingen  189  -  - (89)  100  78  22 
Transitievergoeding  -  469  -  -  469  289  180 
Relocatie DIFFER  1.253  200 (799) (16)  638  638  - 
Opruiming radioactiviteit (PiMu)  -  3.072  -  -  3.072  -  3.072 

Totaal voorzieningen  3.324  4.738 (1.862) (936)  5.264  1.225  4.039 
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Relocatie DIFFER
De hoogte van de voorziening is in 2016 geactualiseerd en bedraagt k€ 638 per 31-12-2016. Het 
betreft personele verplichtingen vanwege de relocatie van DIFFER van Nieuwegein naar 
Eindhoven. Het betreft kosten van de rechtspositioneel arbeidsvoorwaarden plannen (RAP) 
voor de medewerkers die naar Eindhoven zijn gegaan. 
Er heeft een dotatie plaatsvonden op basis van actualisatie (k€ 200). Daarnaast zijn in 2016 
kosten ten laste van de voorziening gebracht (k€ 799). 

9. LANGLOPENDE LENINGEN

NWO verstrekt aan NWO-I een renteloze lening inzake de voorfinanciering van het project 
nieuwbouw DIFFER. In 2016 heeft NWO-I de vierde tranche van deze lening ontvangen, ten 
bedrage van k€ 2.446. Conform RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een rentedragende 
lening en een rentesubsidie. De rentedragende lening van de 4e tranche bedraagt k€ 2.192 (met 
een looptijd van 24 jaar tegen een rente van 0,90 procent). De rentesubsidie bedraagt k€ 255.

Langlopende leningen Aangegane 
 lening voor 

Stand per
31-12-2015

Aangegane 
 lening voor 

 Aflossing 
2016

 Stand per 
31-12-2016

 Looptijd 
 > 1 jr 

 Looptijd 
> 5 jr  Rentevoet 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  % 
Lening: langlopend  38.660  26.130  2.192  -  27.388  27.388  23.473 
Lening: korte termijn  -  833  -  833  933 

Langlopende schulden  -  26.963  2.192  833  28.321  27.388  - 2,07
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10. ONDERHANDEN PROJECTEN

Onderhanden projecten  
met debetstand

 gerealiseerde 
projectkosten 

t/m 2016  eigen bijdrage 
 te realiseren 

winsten 
 te verwachten 

verliezen 
 gedeclareerde 

termijnen 
 Stand per  
31-12-2016 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Onderhanden projecten met een 
debetstand 

 49.963 (1.625)  -  - (42.254) (6.084)

Onderhanden projecten met een 
creditstand 

 42.079 (673)  - (345) (81.248)  40.187 

Totaal  92.042 (2.298)  - (345) (123.502)  34.103 

Het saldo van het onderhanden projecten is in 2016 toegenomen met k€ 3.750, waarvan 
k€ 4.515 op de Onderhanden projecten NWO/STW. Hiervan heeft k€ 2.345 betrekking op FOM 
programma 145 bij de BUW en k€ 4.069 op de Roadmap LHC bij Nikhef. 

Onderhanden projecten 
in opdracht van derden  
met een debetstand

gerealiseerde 
projectkosten 

t/m 2016  eigen bijdrage 
 te realiseren 

winsten 
 te verwachten 

verliezen 
 gedeclareerde 

termijnen 
 Stand per  
31-12-2016 

 k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Onderhanden werk NWO/STW  27.578 (387)  -  - (25.404) (1.787)
Onderhanden werk derden  22.385 (1.238)  -  - (16.850) (4.297)

Totaal  49.963 (1.625)  -  - (42.254) (6.084)

Onderhanden projecten  
met creditstand

gerealiseerde 
projectkosten 

t/m 2016  eigen bijdrage 
 te realiseren 

winsten 
 te verwachten 

verliezen 
 gedeclareerde 

termijnen 
 Stand per  
31-12-2016

 k€  k€  k€  k€  k€  k€ 
Onderhanden werk NWO/STW  17.295 (185)  -  - (38.746)  21.636 
Onderhanden werk derden  24.784 (488)  - (345) (42.502)  18.551 

Totaal  42.079 (673)  - (345) (81.248)  40.187 
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11. KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015
 k€  k€ 

Aflossing lening nieuwbouw DIFFER  933  833 
Crediteuren  39  (9)
Nog te betalen NWO  -  - 

Loonheffing  3.393  3.270 
Omzetbelasting  337  326 
Premies sociale verzekeringen  -  - 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.730  3.596 

Schulden ter zake van pensioenen  631  611 

Voor derden beheerde gelden  2.213  449 
Nog te betalen aan derden  6.767  3.945 
Overige kortlopende schulden  8.980  4.394 

Vooruitontvangen subsidies NWO  190  - 
Vooruitontvangen overige subsidies en 
bijdragen in contracten 

 2.100  3.922 

Financiële waardering vakantiedagen/
spaaruren/vakantiegeld 

 5.720  5.673 

Overlopende passiva  8.010  9.595 

Totaal kortlopende schulden  22.323  19.020 

Het totaal van de kortlopende schulden is in 2016 toegenomen met k€ 3.303, hiervan heeft  
k€ 1.764 betrekking op voor derden beheerde gelden bij Nikhef aangezien Nikhef sinds 2016 
penvoerder is geworden voor het project KM3NeT. Met name bij de BUW is de post Nog te 
betalen aan derden toegenomen (k€ 1.241), waarvan k€ 413 FELIX en k€ 478 subsidies voor 
Tenure Track posities. 

De vooruitontvangen overige subsidies en bijdragen in contracten is afgenomen met  
k€ 1.822, hiervan heeft k€ 1.225 betrekking op de per ultimo 2015 vooruitontvangen subsidie 
van de Gemeente Amsterdam, waar de subsidiabele kosten bij ARCNL zijn gealloceerd. 
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ALGEMEEN

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

BATEN

1. NWO-BASISSUBSIDIE

Zie tabel op de volgende pagina.
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NWO basissubsidie
2016

Begroting
2016 2015

k€ k€ k€

Algemeen Bestuur NWO
Basisbudget  35.009  35.901  31.963 

- Bijdrage aan propositie ARCNL  1.250  1.250  1.250 
- Bijdrage aan NWO-DDS programma  1.500  1.500  - 
- Bijdrage aan Max Planck Centre  500  500  - 
- SEO bijdrage Europese cofinanciering 2015  349  349  - 
- SEO bijdrage Europese cofinanciering 2016  602  602  - 
- AB bijdrage instituten  -  -  1.450 
Basissubsidie incidenteel  4.201  4.201  2.700 

- Nieuwbouw  2.460  2.460  2.460 
- Vervangend Onderhoud  888  888  888 
- NWO huisvesting LNVH  150  150  150 
Geoormerkte baten  3.498  3.498  3.498 

Totaal Algemeen Bestuur NWO  42.708  43.600  38.161 

Gebiedsbestuur Natuurkunde
Basisbudget  20.091  20.091  21.971 

- Sectorplan natuur en scheikunde  3.000  3.000  3.000 
- Commissiekosten Sectorplan Natuur- en Scheikunde  46  46  100 
- Monitoring sectorplan natuur- en scheikunde  -  -  54 
- Vrije competitie incidenteel toegekend 2009  -  -  300 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities  -  -  150 
- Gebiedsspecifieke noden en ambities extra  -  -  200 
- Themabonus funderend energieonderzoek  -  -  100 
- Incidentele bijdrage ter versterking van het vrije onderzoek  250  250  750 
- Bijdrage voor het NWO-thema Duurzame Energie  250  250  250 
- Graphene Eranet FLAG-ERA  -  -  375 
- Netherlands Innovation Accellerator Fund (NIAF)  -  -  500 
- Materialen en concepten voor nieuwe energietechnologie  -  -  1.000 
- i35-Physics of failure (M2i)  -  -  375 
- i37-The foundation for FASTER electron microscopy (FFEM)  -  -  250 
- Fundamenten energie-efficiëntie industrie  -  -  1.000 
- FOM-STW HTM Call  -  -  750 
- i33 Nanophotonics fof solid state lighting  -  -  570 
- i34 Fundamental fluid dynamics challenges of extreme ultraviolet lithography  -  -  250 
- Bijdrage aan Qutech  3.500  3.500  250 
- Knowledge infrastrcuture CSER  -  -  1.224 
- Verkenningsstudies  250  250  - 
Basissubsidie incidenteel  7.296  7.296  11.448 

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

Totaal Gebiedsbestuur Natuurkunde  29.761  29.761  35.793 

Totaal NWO-basissubsidie  72.469  73.361  73.954 
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Het basisbudget binnen de NWO-basissubsidie is in 2016 k€ 1.166 hoger dan in 2015 onder 
andere als gevolg van de looncompensatie 2016. De incidentele subsidies (doelsubsidies) zijn 
echter afgenomen, waardoor de totale basissubsidie per saldo is afgenomen met k€ 1.485. 

2. OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES

Overheidsbijdragen en subsidies
2016

Begroting
2016 2015

k€ k€ k€
Ministerie van Economische Zaken  2.937  (623)  2.691 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  16  -  26 

Totaal overheidsbijdragen en subsidies  2.953  (623)  2.717 

Ministerie van Economische Zaken
In 2016 zijn er k€ 246 meer baten gerealiseerd dan in 2015, hiervan heeft k€ 82 betrekking op 
een bijdrage van RVO voor project 16DRDD011 bij DIFFER. Het verschil tussen de begroting en 
de realisatie wordt met name veroorzaakt door de begrote baten voor de TKI-toeslag t.b.v.  
I39 (SCQM binnen de BUW), omdat dit rechtstreeks naar de TUD gaat en niet via NWO-I.

3. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

Baten werk in opdracht van derden
2016

Begroting
2016 2015

k€ k€ k€
NWO subsidies in derden contracten  9.828  16.668  8.005 
Universiteiten  2.157  2.167  1.949 
Overheden  3.268  2.549  2.684 
Europese Unie  6.327  6.644  7.180 
Bedrijven  13.374  12.033  8.657 
Stichtingen en Verenigingen  148  150  1.268 
ANBI  50  50  50 

Totaal  35.152  40.261  29.793 

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

NWO-subsidies in derden contracten
Dit betreft doelsubsidies en projectsubsidies van NWO of aan NWO gelieerde organisaties.  
De toename van de baten in 2016 ten opzichte van 2015 met k€ 1.823 komt door een toename 
binnen Nikhef k€ 974, waaronder baten KM3NeT en een toename binnen AMOLF met name 
voor VICI projecten.
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Universiteiten
De baten van universiteiten zijn in 2016 per saldo k€ 208 toegenomen ten opzichte van 2015. 
De toename is met name zichtbaar bij AMOLF (k€ 320) en bij ARCNL (k€ 207, als gevolg van de 
toename van de in kind bijdrage). 

Overheden
De baten van Overheden zijn in 2016 toegenomen met k€ 584 ten opzichte van 2015.  
Hiervan bedraagt de toename bij ARCNL k€ 1.145 wat voor een belangrijk deel wordt verklaard 
door de hogere bijdrage van de Gemeente Amsterdam cq Provincie Noord Holland ten 
opzichte van 2015 (totaal k€ 899 hoger dan in 2015). Daarnaast is er sprake van een afname bij 
DIFFER met k€ 499. Hiervan wordt een belangrijk deel verklaard door de lagere verhuiskosten 
van de experimenten van Nieuwegein naar Eindhoven (k€ 332 in 2015). De verhuiskosten 
worden mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven en de Gemeente Eindhoven. 

Stichtingen en verenigingen
Tot en met 2015 werden de baten van Surfsara (k€ 922) en WCW (k€ 107) verantwoord onder de 
baten Stichtingen en verenigingen. Vanaf 2016 worden deze baten verantwoord onder de 
rubriek Overige baten, hetgeen het verschil verklaard van de baten 2016 versus 2015  
(k€ 1.120 lager). 

Europese Unie
De totale baten van de Europese Unie zijn in 2016 afgenomen k€ 853.  
Dit wordt verklaard door hogere baten bij AMOLF (k€ 521 met name voor ERC SCEON). Bij 
DIFFER is sprake van een daling van de baten van EUROfusion van k€ 643 doordat Magnum 
PSI nog niet inzetbaar was. Dit onderzoek wordt nu in 2017 uitgevoerd en zal dan leiden tot 
baten. 

Bedrijven
Met diverse bedrijven is een contract afgesloten voor natuurkundig onderzoek, bijvoorbeeld 
in het kader van een Industrial Partnership Programme. De baten zijn ten opzichte van 2015 
toegenomen met k€ 4.717. I32 (Shell) toename van k€ 1.285, I39 (Microsoft) toename van  
k€ 1.803 en de baten in het kader van het ASML samenwerkingsverband met ARCNL een 
toename van k€ 1.935.

ANBI-baten 
Sinds 1 januari 2012 heeft FOM de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In 2013 heeft FOM een schenking ontvangen van k€ 250, welke in vijf jaarlijkse termijnen wordt 
uitbetaald. Deze schenking wordt, in overleg met de schenker, ingezet voor een 
onderzoeksproject van een jonge onderzoeker op het gebied van de fundamentele 
kosmologie. De baten voor het jaar 2016 bedragen k€ 50.
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4. OVERIGE BATEN

Diverse overige baten
2016

Begroting
2016 2015

k€ k€ k€
Overige baten:
Verhuurbaten  3.219  3.711  3.045 
Rentebaten lening nieuwbouw DIFFER  255  590  1.507 
Diverse baten  2.098  3.869  - 

Subtotaal overige baten  5.572  8.170  4.552 

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

Rentebaten lening nieuwbouw DIFFER
NWO-I heeft in 2016 de vierde tranche van deze renteloze lening ontvangen, ten bedrage van 
k€ 2.446. Conform RJ 660 wordt deze lening opgesplitst in een rentedragende lening en een 
rentesubsidie. Het rentevoordeel over de vierde tranche van de lening bedraagt k€ 255.

Diverse baten
Het karakter van deze baten is incidenteel. Hierin is opgenomen de boekwinst op de verkoop 
van het onroerend goed (k€ 1.181).

5. LASTEN

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

Zie tabel op volgende pagina.
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Lasten en baten naar kostensoort 2016 2016 2015 2015
k€ k€ k€ k€

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  48.403  47.272 
Sociale lasten  5.909  5.560 
Pensioenpremies  5.562  5.442 
Overige salariskosten (GEMAL)  4.901  4.493 
Lonen en salarissen  64.775  62.767 

Personele voorzieningen  (1.129)  (2.439)
Personeel niet in loondienst  3.330  2.328 
Overig  3.730  3.222 
Overige personele lasten  5.931  3.111 

Af: uitkeringen  (121)  (82)
Totaal personele lasten  70.585  65.796 

Materiële lasten
Afschrijvingen  16.149  8.620 

Huisvestingslasten:
- Huur  486  424 
- Verzekeringen  56  150 
- Onderhoud  841  846 
- Energie en water  1.432  1.319 
- Schoonmaakkosten  512  617 
- Heffingen  137  166 
- Overige  50  7 
Totaal huisvestingslasten  3.514  3.529 

Overige lasten:
- Reis- en verblijflasten  4.299  4.934 
- Beheerslasten  3.174  2.511 
- Bedrijfslasten  15.482  14.051 
- Administratie- en beheerslasten  22.955  21.496 
- Inventaris en apparatuur  1.448  8.994 
- Dotatie overige voorzieningen  1.956  - 
- Activering Nieuwbouw  -  - 
- Activeringen overige  -  - 
- Mutatie voorraad  -  - 
- Voorziening onderhanden werk  (66)  (72)
- Nieuwbouw gebouwen  -  - 
Totaal overige lasten  26.293  30.418 

Financiële baten en lasten
- Rentebaten  (64)  (184)
- Resultaat deelnemingen  -  - 
- Waarde veranderingen financiële vaste activa  -  - 
- Overige opbrengsten financiële vaste activa  -  - 
- Bankkosten, koersverschillen e.d.  26  31 
- Rentelasten  -  - 

 (38)  (153)

Totaal materiële lasten  45.918  42.414 

Totaal personele en materiële lasten  116.503  108.210 
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Personele lasten
De lonen en salarissen zijn ten opzichte van 2016 k€ 2.008 toegenomen. Per 1 januari 2016 zijn 
de bedragen in de salarisschalen met 2,85% structureel verhoogd. In aanvulling op deze 
loonsverhoging zijn per 1 januari 2016 de bedragen in de salarisschalen verder verhoogd met 
1,4% vanuit de vrijval aan pensioenpremie per 1 januari 2016. 
De post personeel niet in loondienst betreft inhuur van uitzendkrachten zzp’ers en dergelijke. 
Deze post is in 2016 k€ 1.002 hoger dan 2015, waarvan k€ 292 betrekking heeft binnen het 
Burau ( inhuur in verband met VFP, transitie NWO en zwangerschapsverlof/ziekteverzuim) en 
k€ 539 binnen de BUW hetgeen veroorzaakt wordt voor de kosten van subsidies voor tenure 
trackers die direct worden genomen bij aanvang van het betreffende project. 
De post overige is in 2016 k€ 508 hoger dan in 2015. Hiervan heeft k€ 229 betrekking op de in 
kind bijdrage van de UVA en de VU bij ARCNL.

Opleidingsbudget (is opgenomen onder post overige personele lasten) 
Voor een wetenschapsorganisatie als FOM is het belangrijk te investeren in de ontwikkeling 
van haar medewerkers. FOM heeft in 2016 alleen al aan betalingen aan opleidingsinstituten, en 
aan vergoedingen aan medewerkers die een opleiding hebben gevolgd, 1,7 procent van de 
loonsom gespendeerd (het streefpercentage CAO-OI bedraagt 1,2%). Opleidingsgerelateerde 
uitgaven zoals inschrijfgelden voor de vele (internationale) werkconferenties (zoals ook het 
jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven), seminars en een deel van de reis- en 
verblijfskosten zijn in dit percentage niet meegerekend.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke 
sector (WNT) 
Op grond van de Wet Normering Topinkomens is het verplicht om inkomens bij de overheid en 
andere uit publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan de vastgestelde norm 
openbaar te maken. Voor het jaar 2016 bedroeg de norm k€ 179. Er zijn bij FOM in 2016, twee 
(ex)werknemers met een inkomen dat deze norm overstijgt. Beide werknemers vallen onder 
het overgangsrecht.

Onderstaand een overzicht van de topfunctionarissen binnen FOM.

Naam Topfunctionaris Functie

Aantal  
maanden 
Topfunc- 

tionaris  
in 2016

Perc.  
Deel- 

betrek- 
king

Uit- 
betaalde 
beloning

Afgedragen 
SV-premies

Belaste 
vaste en 

variabele 
onkosten-

vergoeding

Werk- 
gevers- 

deel 
pensioen- 

premie Totaal
W. van Saarloos directeur transitiebureau 12 100% 180 7 0 16 203
CLA Offerhaus-Hooijer interim-directeur FOM 12 0% 0 0 0 0 0
HJ Bakker directeur FOM-Amolf 12 100% 126 7 0 15 148
MCM van de Sanden directeur FOM-DIFFER 12 100% 163 7 0 16 186
SCM Bentvelsen directeur FOM-Nikhef 12 100% 136 7 0 15 159
JWM Frencken directeur ARCNL 12 100% 137 7 0 15 159

77



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

Naam UB-lid Voorzitter of lid
Aantal maanden  

deelname UB in 2016
Uitbetaalde  

beloning
NJ Lopes Cardozo voorzitter 12 11
NH Dekker lid 12 7
Th HM Rasing lid 12 7
Th JH Smit lid 12 7
J. de Boer lid 12 7

 De heer Van Saarloos is met ingang van 1 juni 2015 werkzaam als Programmadirecteur 
Transitie NWO bij NWO, echter zijn dienstverband bij FOM liep tot en met 31 december 2016. 
Mevrouw C.L.A. Offerhaus-Hooijer is met ingang van 1 juni 2015 benoemd als interim-directeur 
FOM, echter zij is tot en met 31 december 2016 in dienst gebleven bij NWO. 

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

Materiële lasten
De afschrijvingskosten zijn fors hoger dan in 2015 (k€ 16.149 versus k€ 8.620), echter dit is het 
gevolg van een grondslagwijziging. 
Met ingang van 2016 worden de projectgebonden investeringen in het jaar van aanschaf 
geactiveerd en in hetzelfde jaar geheel afgeschreven. Voorheen werden de projectgebonden 
investeringen direct in de lasten geboekt. Met de nieuwe werkwijze wordt een volledig beeld 
gegeven van de mutaties van de materiële activa. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn niet 
aangepast. 
De post Inventaris en apparatuur is fors lager dan in 2015 (k€ 1.448 versus k€8.994), hetgeen 
het gevolg is van de eerder genoemde grondslagwijziging, bij de afschrijvingskosten. 
De dotatie overige voorzieningen zijn ten opzichte van 2015 k€ 1.956 hoger, hetgeen 
grotendeels veroorzaakt wordt door de vorming van de voorziening radioactiviteit 
verwijdering PiMu. (k€ 1.536). De voorziening wordt totaal geraamd op k€ 3.072, waarvan de 
helft van de kosten voor rekening komt van NWO en als gevolg daarvan is er een vordering op 
NWO opgenomen voor (k€ 1.536)  
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LASTEN PER FOM-ACTIVITEIT

6. MISSIEBUDGETTEN

LASTEN Missiebudgetten naar instituten resterend 
budget 

per 
01-01-2016

budget 
2016

uitputting
2016

resterend 
budget 

per 
01-01-2017

k€ k€ k€ k€
MBA Missiebudget AMOLF  3.101  8.565  7.817  3.849 
MBC Missiebudget ARCNL  2.935  8.570  6.068  5.437 
MBN Missiebudget DIFFER  9.002  7.457  6.364  10.095 
MBR Missiebudget FOM-Nikhef  1.534  13.554  13.781  1.307 
CMB Missiebudget algemeen  -  63  (63)

Totaal missiebudgetten  16.572  38.146  34.093  20.625 

De lasten van het missiebudget AMOLF zijn in 2016 hoger dan in 2015 (k€ 7.817 versus k€ 7.163), 
met name als gevolg van hogere investeringslasten (k€ 397) en hogere materiële lasten k€ 193)
De lasten van het missiebudget ARCNL zijn k€ 2.503 lager dan begroot, vanwege lagere 
materiële lasten (k€ 1.277) en doorberekende kosten overhead op derden projecten (k€ 989) 
welke niet begroot waren.
De lasten van het missiebudget DIFFER zijn k€ 1.093 lager dan begroot, waarbij de personele 
lasten k€ 2.028 lager en de materiële lasten k€ 830 hoger zijn dan de begroting.  
De personele kosten zijn hoger begroot omdat in de hierin rekening is gehouden met 
eenmalige lasten voor personele voorzieningen en de nog te betalen personele kosten.  
De materiële lasten zijn hoger dan begroot omdat er 2016 sprake was van inhaalbestedingen. 
De lasten van het missiebudget FOM-Nikhef zijn k€ 227 hoger dan begroot. Hierin is 
opgenomen de voorziening verwijdering radio activiteit PiMu (k€ 1.536).

7. FOM-PROGRAMMA’S

De totale lasten voor de FOM-programma’s waren in 2016 k€ 1.451 hoger dan begroot, wat voor 
een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de lasten voor programma 123 KM3NeT, welke nog 
doorloopt zonder financiering (k€ 1.249), dit wordt aangezuiverd bij afsluiting vanuit het 
missiebudget.
In totaal is per 31 december 2016 voor k€ 78.088 verplicht aan FOM-inbreng voor 
goedgekeurde Vrije- en Strategieprogramma’s (exclusief restbudgetten). Het laatste jaar 
waarin nog een programma financieel is verplicht is 2022. 

Zie tabel op de volgende drie pagina’s.
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Programmauitputting t/m 2016
van de Vrije programma’s looptijd

programma
budget

totaal

nader  
te ver- 
 delen

budget
t/m 2015

uit- 
putting

t/m 2015
budget

2016

uit- 
putting

2016

budget
per 

1-1-2017
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

075 PSI-lab: an integrated laboratory on plasma 
-surface interaction (PSIL)

 2004-2015  18.224  (396)  18.620  17.799  -  159  662 

088 Materials-specific theory for interface physics and 
nanophysics (MTIN)

 2004-2014  3.701  (27)  3.728  3.611  -  64  53 

104 Theoretical particle physics in the era of the LHC 
(TPP)

 2008-2013  1.640  25  1.615  1.556  -  18  41 

105 Plasmonics (PLSM)  2008-2012  -  -  -  -  -  -  - 
106 The origin of cosmic rays (CRS)  2008-2013  3.582  (459)  3.887  3.816  154  340  (115)
107 New physics instruments for health care 2008-2014  2.775  40  2.735  2.556  -  22  157 
109 Controlling spin dynamics in magnetic 

nanostructures: combining fast time and short 
length scales for tomorrow’s technology (SPIN) 

2009-2014  3.071  41  2.954  2.866  60  94  54 

110 Spatial design of biochemical regulation networks 
(SPAT)

2009-2013  3.132  59  3.073  3.092  -  43  (62)

111 Control over functional nanoparticle solids (FNS) 2009-2014  2.448  (12)  2.460  2.302  -  71  87 
112 Droplets in turbulent flow (DROP) 2009-2014  2.591  (11)  2.602  2.364  -  100  138 
114 Fundamental symmetries and interactions - 

Trapped Radioactive Isotopes as micro 
laboratories for fundamental Physics (TRIµp)

2009-2013  9.323  (22)  9.345  9.060  -  148  137 

117 Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
(MMC)

2010-2015  3.384  11  3.311  3.023  62  214  136 

118 Proton mobility in confinement (PMC) 2010-2016  2.423  11  2.412  2.227  -  81  104 
119 Gravitational physics - the dynamincs of spacetime 

(GW)
2010-2015  2.933  (676)  3.526  2.808  50  59  709 

120 Active control of magneto-hydrodynamic modes in 
burning plasmas (CBP)

2010-2014  4.147  (67)  4.214  4.052  -  184  (22)

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

2010-2014  2.199  -  2.199  2.048  -  (2)  153 

123 KM3Net: The next generation neutrino telescope 
(KM3Net)

2010-2016  8.800  3.010  5.790  5.861  -  1.249  (1.320)

124 Nanoscale quantum optics (NQO) 2011-2015  3.031  -  3.031  2.719  -  226  86 
125 Broken mirrors and drifting constats-Ultra-precise 

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

2011-2016  2.873  (7)  2.724  1.850  156  400  630 

126 The thylakoid membrane-a dynamic switch (TM) 2011-2015  2.576  2.539  2.294  38  252  31 
127 A single-molecule view on protein aggregation 

(SMPA)
2011-2015  2.492  2.405  2.183  61  242  41 

128 The singular physics of 1D electrons (ODE) 2011-2016  2.335  -  2.335  1.975  -  225  135 
129 Fundamental aspects of friction (FAF) 2011-2016  2.747  -  2.630  1.702  117  416  629 
134 Topological insulators (TI) 2012-2017  2.701  -  2.487  1.774  193  468  438 
135 Single gold nanorods in live cells (SGC) 2012-2017  1.371  -  1.094  998  232  308  20 
136 Single phonon nanomechanics (SPN) 2012-2017  2.448  -  2.055  1.918  287  383  41 
137 Barriers in the brain: the molecular physics of 

learning and memory (BIB)
2012-2016  1.755  -  1.487  1.268  268  331  156 

138 Stirring of light! (SL) 2012-2017  2.129  -  1.400  1.159  459  570  130 
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Programmauitputting t/m 2016
van de Vrije programma’s looptijd

programma
budget

totaal

nader  
te ver- 
 delen

budget
t/m 2015

uit- 
putting

t/m 2015
budget

2016

uit- 
putting

2016

budget
per 

1-1-2017
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

139 The missing universe: what is the 
subatomicconstituent of dark matter? (DM)

2013-2018  1.985  23  1.115  889  400  521  105 

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

2013-2018  2.409  6  1.435  1.073  475  602  235 

141 Quantum interference effects in single molecules 
(QIM)

2013-2018  1.401  -  897  647  350  299  301 

142 Towards ultimate turbulence (ULT) 2013-2018  2.370  -  1.438  992  441  516  371 
143 Marginal soft matter: leveraging themechanics of 

responsive networks (CMA)
2013-2018  1.683  -  1.079  592  440  453  474 

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

2014-2019  2.894  -  1.327  455  714  640  946 

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

2014-2019  1.200  -  518  92  257  210  473 

151 Spatio-temporal patterns of membrane 
proteinactivity (PMP)

2014-2019  2.268  288  750  262  509  488  509 

152 Designing Direc carriers in semiconductor 
honeycomb superlattices (DDC) 

2014-2019  2.282  35  811  520  603  420  474 

153 Rydberg atoms on a lattice (RYD) 2014-2019  1.506  -  658  318  432  336  436 
156 Higgs as probe and portal (HPP) 2015-2020  2.086  1  150  45  443  277  271 
157 Two-dimensional semiconductor crystals (TWOD) 2015-2020  1.573  -  205  82  382  217  288 
158 Exciting exchange (EEX) 2015-2020  2.246  (3)  811  173  438  221  855 
159 Magnon spintronics (MSP) 2015-2020  1.401  -  93  31  315  316  61 
160 Observing the big bang: the quantum universe and 

its imprint on the sky (OBB)
2015-2019  2.256  -  183  62  614  268  467 

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

2015-2020  2.450  -  339  191  644  501  291 

164 Scanning New Horizons: Emergent Space-Time, 
Black Holes and Quantum Information(SNH)

2016-2021  2.660  2.660  -  -  -  -  - 

165 The mysterious size of the proton (MYST) 2017-2021  1.774  1.774  -  -  -  -  - 
166 Physics beyond the Standard Model with cold 

molecules: measuring the electric dipole moment 
of the electron in BaF (EEDM)

2016-2022  2.688  2.688  -  -  -  -  - 

167 Strange metals (METL) 2016-2021  2.290  2.290  -  -  -  -  - 
168 Single-molecule protein sequencing (SMPS) 2016-2021  2.341  2.341  -  -  -  -  - 
169 NeuroPhotonics: unraveling the physics of signaling 

in intact neuronal networks (NEPH)
2016-2021  1.755  1.755  -  -  -  -  - 

170 Skyrmionics: Towards new magnetic skyrmions and 
topological matter (SKYR)

2016-2021  1.632  1.632  -  -  -  -  - 

998 Miscellaneous research activities BUW (OP-BUW)  2005-2048  9.551  7.517  1.008  3.073  (120)  597  (2.782)
Centraal budget voor Vrije Programma’s  1990-2030  21.816  21.816  -  22.511  -  (22.511)

 
Totaal Vrije programma’s  179.348  46.341  109.475  120.889  9.474  13.547  (15.487)
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Programmauitputting t/m 2016  
van de Strategie programma’s looptijd

programma
budget

totaal

nader  
te ver- 
 delen

budget
t/m 2015

uit- 
putting

t/m 2015
budget

2016

uit- 
putting

2016

budget
per 

1-1-2017
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

115 Towards biosolar cells (TBSC) 2010-2015  7.000  (77)  6.808  5.436  170  677  865 
116 Use if nano science and technology (FOM-part 

NWO-nano Programme) (UNST)
2010-2015  3.126  9  3.113  2.839  4  192  86 

122 Fellowship for Young Energy Scientists (YES!) 2010-2016  1.643  101  1.385  1.231  127  166  115 
130 Next generation organic photovoltaics (NGOPV) 2011-2021  5.210  -  2.607  1.528  349  537  891 
131 Light management in new photovoltaic materials 

(LMPV)
2011-2019  5.402  -  3.430  2.467  477  579  861 

132 High Field Magnet Laboratory a global player in 
science in high magnetic fields (FOM-HFML)

2011-2021  33.351  -  9.825  10.207  6.416  3.724  2.310 

133 Free Electron Lasers for infrared Experiments 
(FELIX)

2013-2022  9.127  494  4.029  2.481  1.153  795  1.906 

144 LHC Physics: the Dutch participation (LHC Physics) 2012-2021  20.510  (256)  5.523  4.052  2.647  2.358  1.760 
145 Computational Sciences for energy research 

Knowledge Infrastructure (CSTT)
2013-2018  4.157  319  130  506  465  868  (779)

147 CO2 Neutral Fuels (CO2 NF) 2013-2018  7.000  74  3.844  2.264  1.497  1.359  1.718 
148 Magnum-PS: a world-class user facility to tame the 

Plasma-wall interface (MPSI)
2014-2018  2.250  -  900  828  450  324  198 

154 Responsive Metamaterials (RMM) 2014-2017  1.500  2  1.056  768  317  177  428 
155 Photosynthesis of nanomaterials: developing 

nanostructured photocatalysts for solar fuel 
generation using light (PHNA)

2014-2019  1.447  -  505  157  462  287  523 

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

2015-2020  1.250  30  213  135  370  476  (28)

163 Data driven Science (DDS) 2015-2020  1.500  1.500  -  -  -  14  (14)
171 Taming the flame: tackling fusion’s biggest 

challenge through an integrated, multi-faceted 
research approach (FLAME)

2017-2021  2.300  2.300  -  -  -  -  - 

997 Special Stratigic Research Activities (SSRA) 2012-2020  2.282  -  439  435  390  139  255 
Centraal budget voor Strategie programma’s  1990-2030  (5.524)  -  -  (9.524)  -  -  9.524 

 
Totaal Strategie programma’s  103.531  4.496  43.807  25.810  15.294  12.672  20.619 
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8. INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

Programma uitputting van IPP’s t/m 2016

looptijd
pro- 

gramma
budget

totaal

nader  
te ver- 
 delen

budget
t/m 

2015

uit- 
putting

t/m 
2015

budget
2016

uit- 
putting

2016

budget
per 

1-1-2017

reste-
rend

budget
per 

1-1-2017
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

i09 Joint Solar Programme (JSP) 2005-2013  7.328  (44)  7.372  7.016  -  22  334  334 
i16 Innovative Physics for Oil and Gas (iPOG) 2008-2015  4.613  (21)  4.634  4.266  190  84  474  474 
i19 Bio(-related) materials (BRM) 2008-2013  5.082  (18)  5.100  4.929  -  18  153  153 
i20 Contact line control during wetting and 

dewetting (CLC)
2009-2014  1.847  2  1.845  1.669  -  30  146  146 

i23W Controlling photon and plasma induced 
processes at EUV optical surfaces (CP3E)

2009-2015  959  (78)  964  668  73  386  (17)  (17)

i25 Spectroscopic analysis of particles in 
water (SAPW)

2010-2015  1.189  -  1.189  1.012  -  146  31  31 

i26 Topological quantum computation (TQC) 2011-2018  4.000  2  3.699  3.440  144  267  136  136 
i27 Understanding the visco-elasticity of 

elastomer-based nanocomposites (VEC)
2011-2015  1.665  1.618  1.436  48  130  100  100 

i28 Thirtd generation magnetocaloric 
materials (3GM)

2011-2015  2.652  170  2.410  1.980  84  297  217  217 

i30 High Tech Systems and Materials (HTSM) 2013-2017  2.976  -  2.039  1.015  594  499  1.119  1.119 
i31 The science of atmospheric plasma 

processing of functional films (APFF)
2013-2018  1.728  -  973  864  333  360  82  82 

i32 Computional sciences for energy reseach 
(CSER)

2012-2021  20.684  104  6.691  4.500  4.235  3.767  2.659  2.659 

i33 Nanophotonics for solid-state lighting 
(NSL)

2013-2017  2.574  343  1.132  913  468  333  354  354 

i33D Nanophotonics for solid-state lighting 
(NSL)

2013-2017  1.859  -  468  173  508  507  296  298 

i34 Fundamental fluid dynamics challenges of 
extreme ultraviolet lithography (FEUL)

2013-2018  2.023  225  874  731  544  413  274  274 

i35 Physics of failure (POF) 2014-2018  2.474  -  1.191  500  570  478  783  783 
i36 Heat, mass transport and phase transition 

in dense bubbly flows (DBF)
2014-2019  1.560  -  545  221  332  292  364  364 

i37 The foundations for faster electron 
microscopy (FFEM)

2013-2018  2.763  (2)  941  682  692  645  306  306 

i38 High Tech Materials Call (HTM) 2014-2018  1.935  -  754  207  463  333  677  677 
i39 Scalable circuits of Majorana qubits 

(SCMQ)
2014-2018  12.668  261  10.880  1.404  (105)  3.737  5.634  5.634 

i40 Rock-on-a-chip (ROAC) 2015-2019  3.184  11  648  219  874  461  842  842 
i41 Hybrid soft materials: from physical 

mechanisms to designer products (HSM)
2015-2019  2.302  -  353  107  585  317  514  514 

i41A Hybrid soft materials: from physical 
mechanisms to designer products (HSM)

2015-2019  2.173  -  297  128  646  468  347  347 

i42 Physics for Nano Lithography (PNL) 2014-2018  3.000  165  2.835  1.074  -  963  798  798 
i43 Fundamental fluid dynamics challenges in 

inkjet printing (FIP)
2016-2022  3.164  3.164  -  -  -  -  -  - 

i44 High tech Materials Call2 (HTM2) 2016-2020  2.789  -  -  -  777  206  571  571 
i99 Overgangsprogramma IPP 2008-

2020
 -  (15)  15  15  -  -  -  - 

Centraal budget voor IP-programma’s 1990-2030  (5.030)  (5.030)  -  (5.102)  -  -  5.102  5.102 

Totaal Industrial Partnership Programmes  94.161  (762)  59.467  34.067  12.055  15.159  22.296 22.298
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De lasten voor de IPP’s waren in 2016 k€ 3.104 hoger dan begroot, wat vooral het gevolg is van 
de hogere lasten bij IPP i39 SCMQ. In totaal is per 31 december 2016 voor k€ 7.490 verplicht 
aan FOM-inbreng voor goedgekeurde IPP’s (exclusief restbudgetten). Het laatste jaar waarin 
nog een programma financieel is verplicht is 2020.

9. FOM-PROJECTRUIMTE

FOM-Projectruimte
2016

budget
2016 2015

k€ k€ k€
Honoreringsjaar:

P16 2016  220  1.136  - 
P15 2015  1.382  2.615  312 
P14 2014  1.243  1.330  523 
P13 2013  1.791  1.587  1.831 
P12 2012  2.116  1.502  2.438 
P12 2011  1.414  17  2.179 
P10 2010  376  54  1.024 
P09 2009  138  -  388 
P08 2008  -  -  40 
P07 2007  -  -  4 
P06 2006  -  -  - 

Nader te bestemmen Projectruimte  -  -  - 

Totaal  8.680  8.241  8.739 

De totale lasten voor de FOM-Projectruimte waren in 2016 op nagenoeg hetzelfde niveau als in 
2015. Bij de oude jaarrondes zijn de lasten hoger dan in de begroting en nemen de restant- 
budgetten af, terwijl bij de recente jaarrondes de lasten achterblijven bij de begroting en de 
restantbudgetten toenemen.
In totaal is per 31 december 2016 voor k€ 25.336 verplicht aan projecten (exclusief restbudget- 
ten). Het laatste jaar waarin nog een financiële verplichting is, is 2021.
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10. PROJECTEN MET DERDEN 

Projecten met derden 2016 budget
2016

2015

k€ k€ k€
PDA = Amolf  5.719  5.836  4.378 
PDB = Bureau  170  398  186 
PDC = ARCNL  252  448  724 
PDD = Differ  2.065  3.548  2.641 
PDF = Algemeen  -  -  - 
PDN = Nikhef  8.214  13.752  8.249 
PDW = BUW  392  81  212 

Totaal  16.812  24.063  16.390 

Met ingang van 2016 zijn de derden projecten uit de andere activiteiten gehaald. Het verschil 
tussen uitputting (k€ 16.812) en budget (k€ 24.063), wordt bij DIFFER deels verklaard door de 
hogere begrote lasten NCI-CHIPP en M2i en ten opzichte van de realisatie (k€ 964); komt voor 
een groot deel door het LHC Upgrade budget (begroot k€ 4.280, uitputting k€ 362) en een Vici 
waarvan het verschil k€ 1.137 bedraagt. 

11. ANDERE ACTIVITEITEN

Andere activiteiten
2016

budget
2016 2015

k€ k€ k€
A00 Andere activiteiten overig  -  -  20 
A02 FOm/v  522  864  655 
A05 Knelpunten en experimenten  1.629  2.535  1.747 
A08 WBSO  -  -  131 
A09 Outreach  -  -  43 
A12 Nieuwbouw  4.540  4.281  7.452 
A13 Personeelspotten  1.168  994  (609)
A14 FOM-IISH (vervangend onderhoud)  1.623  597  458 
A16 Valorisatie  430  653  189 
A17 Relocatie DIFFER  1.773  4.137  886 
A18 ANBI-gelden  54  55  77 
AAA Andere Activiteiten Algemeen  (2.418)  -  - 

Totaal  9.321  14.116  11.049 

In totaal zijn de lasten van de andere activiteiten in 2016 k€ 1.728 lager dan in 2015. Dit bedrag 
bestaat voornamelijk uit lagere kosten voor Nieuwbouw (k€ 2.912), hogere kosten Personeels- 
potten (k€ 1.777), hogere kosten Vervangend onderhoud (k€ 1.165), lagere kosten voor Knel- 
punten en Experimenten (k€ 1.311) en de vorming van de Andere Activiteiten Algemeen met een 
negatief saldo van k€ 2.418, hetgeen veroorzaakt is door het afsluiten van de activiteiten A13 
en A14. 
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12. ALGEMENE KOSTEN VAN DE ORGANISATIE

Algemene kosten van de organisatie resterend
budget

per 1-1-2016
budget

2016
uitputting

2016

resterend
budget

per 1-1-2017 2015
k€ k€ k€ k€ k€

Lasten algemene kosten van de organisatie 3.536 6.172 6.257 3.451 6.541
Af: doorberekende beheerskosten -20  -  - -20 -1.337

Totaal algemene kosten van de organisatie 3.516 6.172 6.257 3.431 5.204

De algemene kosten van de organisatie zijn in 2016 k€ 1.053 hoger dan in 2015 (k€ 6.257 versus 
k€ 5.204). Hiervan heeft k€ 382 betrekking op hogere personeelskosten (groei afdeling 
Onderzoeksbeleid (k€ 193) en Financiële Zaken, tijdelijk 1 extra FTE en inhuur personeel  
(k€ 77)) en k€ 815 heeft betrekking op hogere materiële kosten, hetgeen gedeeltelijk verklaard 
wordt door de kosten voor de hosting van het nieuw financieel systeem. 

13. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Tabel Financiële baten en lasten
2016

budget
2016 2015

k€ k€ k€
Rente baten  64  -  184 
Af: Overige (bankkosten e.d.)  (26)  -  (31)

Totaal  38  -  153 

In 2016 zijn de financiële baten en lasten ten opzichte van 2015 afgenomen van k€ 153 naar  
k€ 38. De rentebaten voor Startersleningen bedraagt k€ 22 en overige rentebaten hebben 
betrekking op deposito’s welke in 2015 zijn afgesloten met een looptijd tot in 2016. De laatste 
deposito is in november 2016 vrijgevallen. De rentebaten zijn lager dan 2015, wat voornamelijk 
het gevolg is van een gemiddeld lager rentepercentage.
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NETTO EXPLOITATIESALDO

14. MUTATIE ALGEMENE RESERVE

De toevoeging aan de algemene reserve van k€ 1.827 is als volgt opgebouwd.

Tabel mutatie algemene reserve, onbestemd 2016 begroting
2016

2015

k€ k€ k€
Activering Gebouwen  -  -  714 
Ontvangen rente (per saldo)  38  -  142 
Bestemming bijzondere baten  -  -  54 
Vrijval pensioenverplichtingen (2) (2)  23 
Kosten verhuizing nSI-groep DIFFER (132)  - (1.000)
Beëindiging KVI  728  -  326 
Afsluiten A13/A14  1.693  -  - 
Verkoop landgoed Rijnhuizen  1.181  2.952  - 
Toevoeging aan private middelen (118)  30  - 
Voorziening dubieuze debiteur P2IP (63)  - (46)
Mutatie verhuiskosten DIFFER (488) (1.100)  - 
Afschrijving gebouwen (825) (729) (1.016)
Relocatie DIFFER (185)  -  507 

 1.827  1.151  (296)

15. MUTATIE BESTEMDE RESERVES

De bestemde reserves hebben betrekking op de binnen de FOM-organisatie door het 
Uitvoerend Bestuur aan activiteiten toegekende budgetten die nog niet besteed zijn.  
De bestemde reserves zijn per saldo afgenomen met k€ 511 ten opzichte van 2015.

16. MUTATIE BESTEMDE FONDSEN

Dit betreft de per saldo afname van de bestemde fondsen van k€ 1.673. Voornamelijk heeft dit 
betrekking op de Nieuwbouw AMOLF, Nieuwbouw DIFFER en de Rente lening nieuwbouw 
DIFFER. 
Voor een nadere toelichting van de posten 16 en 17, zie hoofdstuk IV-1.
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Het kasstroomoverzicht geeft op een andere wijze inzicht in de kasstroom van NWO-I en laat 
zien waardoor de toename van de liquiditeit van k€ 13.196 wordt veroorzaakt. 

De kasstroom uit operationele activiteiten leidt per saldo tot een stijging van k€ 20.775 met 
name als gevolg van de afschrijvingen en de effecten in de vlottende middelen.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten leidt tot een daling van de liquide middelen van 
k€ 13.285, met name door investeringen in de materiële vaste activa.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten leidt tot een stijging van de liquide middelen  
k€ 5.706, met name door de 4e tranche van opgenomen renteloze geldlening voor de 
nieuwbouw DIFFER en de vrijval van het pensioendepot.

IV.3  TOELICHTING kasstroomoverzicht
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TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

Voor 2016 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 samen- 
werkingsverbanden. 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 (aantal fte’s: 325 
per 31-12-2016), als voor het tijdelijke personeel (aantal fte’s: 710 per 31-12-2016). 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. 

VERHUUR- EN HUUROVEREENKOMSTEN 

NWO-I heeft verplichtingen van geringe omvang op grond van diverse verhuur- en huurover-
eenkomsten. Het gaat onder andere om huurovereenkomst van het kantoor aan de Van 
Vollenhovenlaan. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 maart 2021 en de jaarlast bedraagt 
k€ 262. Voor deze overeenkomst is een bankgarantie afgegeven bij het Ministerie van 
Financiën door FOM voor de looptijd van de huurovereenkomst (k€ 82,6). 
In 2016 heeft NWO-I een huurovereenkomst getekend voor een nog te bouwen bedrijfsver- 
zamelgebouw op het Amsterdam Science Park. De huurprijs bedraagt k€ 742 per jaar. Ook is  
in 2016 een overeenkomst getekend voor inrichtingswerkzaamheden. De ruimten worden naar 
verwachting in de loop van 2018 opgeleverd. 

NIEUWBOUW DIFFER

Op 16 september 2013 is de bouw van het nieuwe laboratorium van het FOM-instituut voor 
funderend energieonderzoek DIFFER officieel van start gegaan. De nieuwbouw is op 16 maart 
2015 opgeleverd. De totale aanneemsom van de bouw bedraagt k€ 26.800, waarvan per  
31 december 2016 nog k€ 500 openstaat.

IN KIND BIJDRAGE

In het kader van het samenwerkingsverband van ASML, FOM, UvA en VU dragen de UvA en VU 
in kind bij aan de samenwerking. Per ultimo 2016 was er sprake van een zogenaamd voorlopen 
van de in kind bijdrage bij de UvA (k€ 22) en bij de VU (k€ 19).

BODEMONDERZOEK

NWO-I heeft in 2017 een brief ontvangen van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 
waarin is gesteld dat niet is voldaan van voorschrift 14.2 van de omgevingsvergunning. Dit 
betreft de plicht tot het uitvoeren van een eindsituatie bodemonderzoek aangezien het pand 
(Rijnhuizen) is ontmanteld en er geen activiteiten meer plaatsvinden welke onder de milieu- 
wet- en regelgeving vallen. In het financieel jaarverslag zijn overeenkomstig de richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving enkel de kosten voor de boringen gereserveerd aangezien de uitkomst 
van de boringen thans onbekend is. 

IV.4  NIET in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen
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V-1  BESTUURDERS en toezichthouders

SAMENSTELLING PER 1-1-2017 
STICHTINGSBESTUUR NWO-I:

– Prof.dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen
– drs. C.E. (Caroline) Visser
– Prof. dr. H.W. (Wim) van den Doel
– Prof. dr. L.J. (Ineke) Braakman
– Prof. dr. J.J.G. (Jeroen) Geurts
– Prof. dr. J.C. (Jaap) Schouten

SAMENSTELLING PER 31-12-2016 
UITVOEREND BESTUUR FOM:

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

RAAD VAN BESTUUR FOM:

– prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter (TU/e) 
– prof.dr. N.H. Dekker, vice-voorzitter (TUD)
– prof.dr. M.W. Beijersbergen  
 (Cosine Research BV/LEI)
– prof.dr.ir. J.P.H. Benschop (ASML)
– prof.dr.ir. H. Bijl (TUD)
– prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)
– prof.dr. J. de Boer (UvA)
– prof.dr.ir. J.F.J. van den Brand (VU)
– prof.dr. H.J.H. Clerx (TU/e)
– prof.dr.ir. M. Dijkstra (UU)
– prof.dr.ir. M.G.D. Geers (TU/e)
– prof.dr. R. van Grondelle (VU)
– prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
– prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)

– dr. H. van Houten (Philips)
– prof.dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG)
– prof.dr. J. Knoester (RUG)
– ir. P.A.O.G. Korting (ECN)
– prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TUD) 
– prof.dr. R. Loll (RU)
– prof.dr.ir. J.C. Maan (RU)
– prof.dr. F.C. MacKintosh (VU)
– dr. M. Nip (Tata Steel)
– prof.dr. Th. Peitzmann (UU)
– prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)
– prof.dr. P. Rudolf (RUG)
– prof.dr. J.M. van Ruitenbeek (LEI)
– dr. Th.J.H. Smit (Shell) 
– prof.dr.ir. E.-J. Sol (TNO)
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V-2  VROUWEN aan de top

CHARTER ‘TALENT NAAR DE TOP’ 

In het voorjaar van 2010 heeft FOM samen met veel andere Nederlandse werkgevers het 
vrouwencharter Talent naar de Top ondertekend. Hiermee heeft FOM toegezegd concrete 
maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent in de organisatie te krijgen en te behouden. 
FOM heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 minstens 20 procent van de functies in schaal 12  
en hoger bezet zullen zijn door een vrouw, met het tussendoel 14 procent in 2015. FOM ziet 
daarenboven ook een rol in het faciliteren van doorstroom naar een toppositie buíten FOM.
Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage vrouwen dat is 
ingeschaald in schaal 12 of hoger (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) gestegen van  
7 naar 16 procent eind 2016 (zie onderstaande tabellen). FOM was daarmee in principe goed  
op koers voor het realiseren van de doelstelling voor 2020. De nieuwe NWO-organisatie waar 
FOM per januari 2017 in is opgegaan moet nog bepalen hoe de diversiteitsdoelstellingen 
invulling gegeven gaan worden voor de gehele organisatie.

Aantal en percentage vrouwen per schaal vanaf schaal 12 per 31-12-2016.
Schaal Aantal mannen Aantal vrouwen % vrouwen
12 29 7 19
13 15 4 21
14 23 2 8
15 7 3 30
16 9 0 0
17 - 1 100
18 5 0 0

Totaal 88 17 16

Doelstelling en ontwikkeling 
aantal vrouwen bij FOM in 
topfuncties.

1-1-2010
31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Doel voor  
2015 31-12-2016

Doel voor 
2020  

(niet meer 
van toe- 

passing )Nulmeting
Aantal vrouwelijke RvB-leden
(totaal 29 leden)

2 4 4 6 6 6 4 6 6

Aantal vrouwelijke UB-leden
(totaal 5 leden)

0 0 1 1 1 1 1 1 1

Percentage vrouwen in schaal 12 
en hoger

7% 11% 9% 9% 10% 14% 14% 16% 20%
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WAT HEEFT FOM CONCREET IN 2016 OPGEPAKT:

– Tweede (Engelstalige) editie van het FOM-mentoringprogramma gestart (11 deelnemers) en 
afgerond;

– In samenwerking met NWO ontwikkelen van het tenure track programma WISE (Women in 
Science Excel). Dit programma voorziet de komende vijf jaar in twintig posities bij de onder- 
zoekinstituten voor vrouwen. De eerste wervingsronde heeft in 2016 plaats gevonden;

– Insight out: Op 24 mei kwamen 150 bètavrouwen bij elkaar op de conferentie Insight Out. 
Insight out is de opvolger van het voormalige FOm/f Symposium en wordt in samenwerking 
met NWO georganiseerd. De bijeenkomst heeft als doel het uitwisselen van ervaringen en 
te leren van ervaren vrouwelijke wetenschappers;

– Eerste Gender in Physics Day: FOM neemt deel aan het Europese programma GENERA. 
GENERA is een project om gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de natuurkunde 
te bevorderen. De deelnemende landen aan GENERA onderzoeken de beste manier om 
genderverschillen aan te pakken. Op 1 november 2016 organiseerde FOM de eerste Gender 
in Physics-dag. De dag was bedoeld voor wetenschappers, bestuurders en 
personeelsadviseurs. De dag is ook bedoeld om een netwerk te vormen.
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V.3  INTERNE beheersing en toezicht

FINANCIEEL BELEID

Het belangrijkste financiële sturingsinstrument van FOM is de begroting, die in meerjarig 
perspectief wordt vastgesteld. FOM-programma’s, IPP’s en projecten binnen goedgekeurde 
programma’s, in de FOM-Projectruimte en binnen de andere activiteiten worden alleen 
toegekend indien er voldoende financiële ruimte in de begroting is. De verdeling van de 
middelen over de onderzoeksactiviteiten is conform het strategisch plan en de aanvullende 
besluitvorming door de Raad van Bestuur.
Gelet op de aansturing door middel van de diverse onderzoeksactiviteiten wordt ook vanuit 
deze invalshoek gerapporteerd in dit jaarverslag.

ADMINISTRATIEVE BEDRIJFSVOERING

Uitgangspunt voor de administratieve bedrijfsvoering van FOM zijn de wettelijke termen 
‘rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid’.
De rechtmatigheid wordt gewaarborgd door de administratieve organisatie (AO) en de interne 
controle (IC) op de correcte uitvoering daarvan. Met deze structuur wordt ook voldaan aan de 
controle-eisen zoals geformuleerd door NWO en het Ministerie van OCW.
De beheersing van doelmatigheid en doeltreffendheid krijgt gestalte door enerzijds een 
adequate beoordeling van de ingediende onderzoeksaanvragen en anderzijds een adequate 
bewaking van de uitputting van de door het Uitvoerend Bestuur toegekende budgetten. Deze 
bewaking richt zich vooral op ‘vermijding van overschrijding’ en ‘signaleren van onderbeste- 
ding’ door middel van een bewaking van de lasten ten opzichte van de toegekende budgetten.

De bedrijfsvoering binnen FOM kende twee niveaus: het hoogste niveau is FOM-algemeen en 
het tweede niveau bestaat uit de organisatieonderdelen van FOM. 
De organisatieonderdelen zijn AMOLF, Nikhef, DIFFER, BUW en het bureau. 
FOM kent de deeladministraties AMOLF, Nikhef, DIFFER, BUW en algemeen en het bureau. 
Met ingang van 2014 is er ook een deeladministratie voor het ARCNL.

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

organisatie’. De daar in gemaakte afspraken gelden voor alle organisatie onderdelen.
2. De Interne Controle (IC) is uitbesteed en vindt plaats via een jaarlijks werkschema. Dit 

wordt vastgesteld door de directeur FOM op advies van de interne controle en in overleg 
met het hoofd Financiële Zaken. De interne controle rapporteert rechtstreeks aan de 
directeur. De externe accountant van FOM neemt ook kennis van de IC-rapporten.

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

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

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

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

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

V-4  Subsidievoorwaarden

NWO-I ontvangt haar subsidie grotendeels van NWO. De NWO-basissubsidie is ongeveer 62% 
van de totale baten. 
Voor de basissubsidie van NWO gelden de algemene subsidievoorwaarden  
(zie ook www.nwo.nl/subsidiewijzer). Voorwaarde is dat FOM voor consolidatiedoeleinden 
aan NWO rapporteert op basis van Titel 9, BW2 en RJ660. Voor de middelgrote subsidies 
geldt een onder- en bovengrens qua bedrag bij de aanvraag. De subsidies voor onderhoud, 
nieuwbouw en grote investeringen zijn geoormerkte subsidies en mogen alleen voor die 
doeleinden besteed worden. Deze geoormerkte subsidies moeten als een bestemd fonds op 
de balans worden verantwoord. Voor de projectsubsidies van NWO, dit is ongeveer 9% van  
de totale baten (omvang 2016: k€ 9.828), gelden specifieke subsidievoorwaarden.
De resterende 29% aan baten bestaat uit baten van Euratom, de Europese Unie, het Ministerie 
van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, universiteiten, 
bedrijven en overige baten. Voor deze posten gelden in de regel specifieke subsidie- en 
contractvoorwaarden. 
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V-5  VERBONDEN rechtspersonen

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

Verbonden rechtspersonen zijn: 

– Stichting Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW)  
 te Amsterdam.

Activiteit:
Het beheer en het onderhoud met betrekking tot de terreinen en opstallen, zich bevindend 
in het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, alsmede de exploitatie van 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de gebruikers van die opstallen en terreinen en het 
verrichten van al hetgeen, direct of indirect, aan dit doel dienstbaar kan zijn.

– Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) te Den Haag.

Activiteit:
Het ontwerpen en/of sluiten van (collectieve) (raam)overeenkomsten met de Centrales van 
Overheidspersoneel.

97



NWO-I Financieel Jaarverslag 2016

V-6a  BALANS per 31-12-2015 naar organisatieonderdelen

ACTIVA  AMOLF  NIKHEF  DIFFER  ARCNL  BUW  Bureau Algemeen  Totaal 
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

Vaste activa
1. Immateriële vaste activa  -  -  -  -  -  1.193  -  1.193 
2. Materiële vaste activa  21.249  9.488  31.015  5.183  -  703  1.809  69.447 
3. Financiële vaste activa  -  -  -  -  -  -  4.489  4.489 

Totaal vaste activa  21.249  9.488  31.015  5.183  -  1.896  6.298  75.129 

Vlottende activa
4. Vorderingen op korte termijn  598  2.147  547  509  1.538  374  7.487  13.200 
5. Rekening-courant  (1.227)  8.080  (16.562)  322  53.053  3.541  (47.207)  - 
6. Liquide middelen  4  3  2  2  -  1  76.365  76.377 

Totaal vlottende activa  (625)  10.230  (16.013)  833  54.591  3.916  36.645  89.577 

TOTAAL ACTIVA  20.624  19.718  15.002  6.016  54.591  5.812  42.943  164.706 

PASSIVA  AMOLF  NIKHEF  DIFFER  ARCNL  BUW  Bureau Algemeen  Totaal 
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

7. Eigen vermogen  15.841  9.258  10.234  3.773  32.949  4.990  8.834  85.879 
8. Voorzieningen  240  343  1.698  4  107  203  729  3.324 
9. Langlopende leningen  -  -  -  -  -  26.130  26.130 
10. Onderhanden Projecten  3.505  7.625  1.119  641  17.325  138  -  30.353 
11. Kortlopende schulden  1.038  2.492  1.951  1.598  4.210  481  7.250  19.020 

TOTAAL PASSIVA  20.624  19.718  15.002  6.016  54.591  5.812  42.943  164.706 
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V-6b  BALANS per 31-12-2016 naar organisatieonderdelen

ACTIVA  AMOLF  NIKHEF  DIFFER  ARCNL  BUW  Bureau Algemeen  Totaal 
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

Vaste activa
1. Immateriële vaste activa  -  -  -  -  -  1.090  -  1.090 
2. Materiële vaste activa  20.311  8.975  31.671  5.022  -  633  -  66.612 
3. Financiële vaste activa  -  -  -  -  -  -  79  79 

Totaal vaste activa  20.311  8.975  31.671  5.022  -  1.723  79  67.781 

Vlottende activa
4. Vorderingen op korte termijn  706  3.952  304  2.480  1.650  276  7.878  17.246 
5. Rekening-courant  (884)  15.663  (17.036)  1.042  54.059  2.194  (55.038)  - 
6. Liquide middelen  10  6  1  1  -  3  89.552  89.573 

Totaal vlottende activa  (168)  19.621  (16.731)  3.523  55.709  2.473  42.392  106.819 

TOTAAL ACTIVA  20.143  28.596  14.940  8.545  55.709  4.196  42.471  174.600 

PASSIVA  AMOLF  NIKHEF  DIFFER  ARCNL  BUW  Bureau Algemeen  Totaal 
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

7. Eigen vermogen  16.440  7.957  9.116  7.361  32.605  3.319  8.724  85.522 
8. Voorzieningen  268  3.441  1.088  35  255  177  -  5.264 
9. Langlopende leningen  -  -  -  -  -  -  27.388  27.388 
10. Onderhanden Projecten  2.437  12.819  377  987  17.464  19  -  34.103 
11. Kortlopende schulden  998  4.379  4.359  162  5.385  681  6.359  22.323 

TOTAAL PASSIVA  20.143  28.596  14.940  8.545  55.709  4.196  42.471  174.600 
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 AMOLF  NIKHEF  DIFFER  ARCNL  BUW  Bureau Algemeen Totaal
k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

BATEN 
1. NWO basissubsidie  11.058  17.118  10.638  2.398  25.076  4.612  1.569  72.469 
2. Overheidsbijdragen en 

subsidies
 394  148  161  55  2.016  179  -  2.953 

3. Baten werk in opdracht van 
derden

 5.832  5.210  3.573  8.418  11.399  644  76  35.152 

4. Overige baten  1.293  4.841  344  3  (15)  -  (894)  5.572 

TOTAAL BATEN  18.577  27.317  14.716  10.874  38.476  5.435  751  116.146 

LASTEN
5. Missiebudgetten  7.817  13.781  6.364  6.068  -  -  63  34.093 
6. FOM-programma’s  1.459  4.842  1.727  -  18.191  -  -  26.219 
7. Industrial Partnership 

Programmes
 967  51  869  963  11.538  569  202  15.159 

8. FOM-Projectruimte  385  764  -  -  8.043  -  (512)  8.680 
9. Projecten derden  5.719  8.214  2.065  252  392  170  -  16.812 
10. Andere activiteiten  1.631  966  4.809  3  656  110  1.146  9.321 
11. Algemene kosten van de 

organisatie
 -  -  -  -  -  6.257  -  6.257 

Totaal activiteiten  17.978  28.618  15.834  7.286  38.820  7.106  899  116.541 

TOTAAL LASTEN  17.978  28.618  15.834  7.286  38.820  7.106  899  116.541 

SALDO BATEN EN LASTEN  599  (1.301)  (1.118)  3.588  (344)  (1.671)  (148)  (395)

12. Financiële baten en lasten  -  -  -  -  -  -  38  38 

NETTO EXPLOITATIESALDO  599  (1.301)  (1.118)  3.588  (344)  (1.671)  (110)  (357)

Bestemming netto 
exploitatiesaldo:

14. Mutatie algemene reserve  (96)  (377)  (488)  (336)  -  (16)  3.140  1.827 
15. Mutatie bestemde reserves  973  (924)  608  3.924  (496)  (1.655)  (2.940)  (510)
16. Mutatie bestemde fondsen  (278)  -  (1.238)  -  152  -  (310)  (1.674)

Totaal netto exploitatiesaldo  599  (1.301)  (1.118)  3.588  (344)  (1.671)  (110)  (357)

 

V-7  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016  
naar organisatieonderdelen
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naar organisatieonderdelen
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 AMOLF  NIKHEF  DIFFER  ARCNL  BUW  Bureau Algemeen  Totaal 
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

Personele lasten
Brutolonen en salarissen  8.167  11.690  6.799  1.031  17.020  3.564  132  48.403 
Sociale lasten  1.006  1.343  777  123  2.269  391  -  5.909 
Pensioenpremies  949  1.431  766  119  1.852  445  -  5.562 
Overige salariskosten (GEMAL)  721  1.039  688  102  2.189  162  -  4.901 
Lonen en salarissen  10.843  15.503  9.030  1.375  23.330  4.562  132  64.775 

Dotaties personele voorzieningen  28  26  (610)  31  148  (26)  (726)  (1.129)
Personeel niet in loondienst  196  434  467  72  1.633  469  59  3.330 
Overig  (837)  294  216  2.530  648  (144)  1.023  3.730 
Overige personele lasten  (613)  754  73  2.633  2.429  299  356  5.931 

Af: ontvangen uitkeringen  (16)  (12)  (7)  (6)  -  (43)  (37)  (121)

Totaal personele lasten  10.214  16.245  9.096  4.002  25.759  4.818  451  70.585 

Materiële lasten
Afschrijvingen  3.937  1.979  3.110  1.999  4.631  493  -  16.149 

Huisvestingslasten:
-  Huur  85  127  9  1  -  264  -  486 
-  Verzekeringen  6  24  7  4  -  15  -  56 
-  Onderhoud  239  405  (13)  137  -  73  -  841 
-  Energie en water  237  693  446  56  -  -  -  1.432 
-  Schoonmaakkosten  57  221  162  8  -  64  -  512 
-  Heffingen  29  42  60  -  -  6  -  137 
-  Overige huisvestingslasten  -  -  -  50  -  -  -  50 
Totaal huisvestingslasten  653  1.512  671  256  -  422  -  3.514 

Overige lasten:
• Reis- en verblijflasten  387  958  177  136  1.553  160  928  4.299 
• Beheerslasten  406  434  570  63  137  485  1.079  3.174 
• Bedrijfslasten  2.122  5.488  1.973  787  6.048  689  (1.625)  15.482 
• Overige lasten (doorberekende lasten)  -  -  -  - 
-  Subtotaal Administratie- en beheerslasten  2.915  6.880  2.720  986  7.738  1.334  382  22.955 
-  Inventaris en apparatuur  139  249  237  43  738  39  3  1.448 
-  Dotatie overige voorzieningen  138  1.755  -  -  -  -  63  1.956 
-  Voorziening onderhanden werk  (18)  (2)  -  -  (46)  -  -  (66)
-  Nieuwbouw gebouwen  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totaal overige lasten  3.174  8.882  2.957  1.029  8.430  1.373  448  26.293 

Totaal materiële lasten  7.764  12.373  6.738  3.284  13.061  2.288  448  45.956 

Totaal personele en materiële lasten  17.978  28.618  15.834  7.286  38.820  7.106  899  116.541 
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looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 budget 
 in 

2016

 budget 
 cumulatief 

t/m 2016

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 lasten 
 in 

2016

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2016

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 baten 
 in 

2016

 baten 
 cumulatief 

t/m 2016

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 ontvangen 
 in 

2016

 ontvangen 
 cumulatief 

t/m 2016

balans
schuld/vordering

eind 2016
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

115. Towards biosolar cells (TBSC) 2010-2015
NWO basis  1.361  1.361  -  1.361  1.361  -  1.361  1.361  -  1.361  - 
NWO incid.  1.000  1.000  -  1.000  1.000  -  1.000  1.000  -  1.000  - 
NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639  -  639  - 
NWO  3.000  3.000  -  3.000  3.000  -  3.000  3.000  -  3.000  - 
NWO/ALW  500  500  -  500  388  60  448  500  -  500  52 
Min EZ  3.500  3.500  -  3.500  2.718  428  3.146  3.360  -  3.360  214 

Totaal Programma 115  7.000  7.000  -  7.000  5.436  677  6.113  6.106  488  6.594  6.860  -  6.860  266 

V-10  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES NWO 

Verplicht 
nummer

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 budget 
 in 

2016

 budget 
 cumulatief 

t/m 2016

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 lasten 
 in 

2016

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2016

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 baten 
 in 

2016

 baten 
 cumulatief 

t/m 2016

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 ontvangen 
 in 

2016

 ontvangen 
 cumulatief 

t/m 2016

balans
schuld/vordering

eind 2016
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

Sectorplan natuur-en scheikunde: 2009-2016
Vergoeding commissieleden 705AO-2324  233  217  16  233  209  16  225  - 
Secretariaat 705AO-2324  300  285  15  300  285  15  300  - 
Overige kosten 705AO-2324  67  52  15  67  37  24  61  - 
Monitoring  270  270  -  270  202  45  247 

Totaal Sectorplan natuur- en 
scheikunde

 870  824  46  870  733  100  833  815  46  861  815  46  861  - 

Landelijk Netwerk  
Vrouwelijke Hoogleraren
Totaal LNVH  -  750  150  900  662  171  833  750  150  900  750  300  1.050  150 

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

V-9  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES Ministerie van  
Economische Zaken
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looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 budget 
 in 

2016

 budget 
 cumulatief 

t/m 2016

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 lasten 
 in 

2016

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2016

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 baten 
 in 

2016

 baten 
 cumulatief 

t/m 2016

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 ontvangen 
 in 

2016

 ontvangen 
 cumulatief 

t/m 2016

balans
schuld/vordering

eind 2016
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

115. Towards biosolar cells (TBSC) 2010-2015
NWO basis  1.361  1.361  -  1.361  1.361  -  1.361  1.361  -  1.361  - 
NWO incid.  1.000  1.000  -  1.000  1.000  -  1.000  1.000  -  1.000  - 
NWO invest.  639  639  -  639  639  -  639  639  -  639  - 
NWO  3.000  3.000  -  3.000  3.000  -  3.000  3.000  -  3.000  - 
NWO/ALW  500  500  -  500  388  60  448  500  -  500  52 
Min EZ  3.500  3.500  -  3.500  2.718  428  3.146  3.360  -  3.360  214 

Totaal Programma 115  7.000  7.000  -  7.000  5.436  677  6.113  6.106  488  6.594  6.860  -  6.860  266 

V-10  OVERZICHT SPECIFIEKE SUBSIDIES NWO 

Verplicht 
nummer

looptijd
programma

 verplicht 
 totaal 

 budget 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 budget 
 in 

2016

 budget 
 cumulatief 

t/m 2016

 lasten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 lasten 
 in 

2016

 lasten 
 cumulatief 

t/m 2016

 baten 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 baten 
 in 

2016

 baten 
 cumulatief 

t/m 2016

 ontvangen 
 cumulatief 

 t/m 2015 

 ontvangen 
 in 

2016

 ontvangen 
 cumulatief 

t/m 2016

balans
schuld/vordering

eind 2016
 k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€  k€ 

Sectorplan natuur-en scheikunde: 2009-2016
Vergoeding commissieleden 705AO-2324  233  217  16  233  209  16  225  - 
Secretariaat 705AO-2324  300  285  15  300  285  15  300  - 
Overige kosten 705AO-2324  67  52  15  67  37  24  61  - 
Monitoring  270  270  -  270  202  45  247 

Totaal Sectorplan natuur- en 
scheikunde

 870  824  46  870  733  100  833  815  46  861  815  46  861  - 

Landelijk Netwerk  
Vrouwelijke Hoogleraren
Totaal LNVH  -  750  150  900  662  171  833  750  150  900  750  300  1.050  150 

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

V-11  CONTROLEVERKLARING 

De jaarrekening is gecontroleerd door HLB Blömer accountants en adviseurs te Nieuwegein. Dit heeft geleid 
tot een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, die hierna is opgenomen.
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AB-NWO Algemeen Bestuur van NWO
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AMOLF instituut AMOLF
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
AO Administratieve Organisatie
ARCNL Advanced Research Centre for Nanolithography

BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen
BWOE Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek

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

DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research

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

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

GBN Gebiedsbestuur Natuurkunde

HFML High Field Magnet Laboratory (bij de RU)

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

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KVI-CART KVI-Center for Advanced Radiation Technology 

LEI Universiteit Leiden
LNVH Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

BIJLAGE   |   Lijst met afkortingen
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Nikhef Samenwerkingsverband Nationaal Instituut voor subatomaire fysica Nikhef
NIN-KNAW Nederlands Instituut voor Neuroscience (KNAW-instituut)
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

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

RU Radboud Universiteit Nijmegen
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RvB Raad van Bestuur

SBIM Stichting Beheer Internationale Magneetfaciliteit
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TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TUD Technische Universiteit Delft
TU/e Technische Universiteit Eindhoven 

UB Uitvoerend Bestuur
UT Universiteit Twente 
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WVOI Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen
WW Werkloosheidswet

111



112



OVER DE ILLUSTRATIE OP HET OMSLAG

LIGO/T.Pyle
Twee zwarte gaten dansen om elkaar heen.  
Uiteindelijk zullen ze samensmelten. Deze dans 
veroorzaakt zwaartekrachtsgolven, de rimpelingen 
om de zwarte gaten heen. Op 26 december 2015 zijn 
voor het eerst zwaartekrachtsgolven gedetecteerd 
op aarde, door de LIGO-detectoren in de Verenigde 
Staten.
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