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Algemene Subsidievoorwaarden KWF Kankerbestrijding 2015 
 
De Algemene Subsidievoorwaarden zijn van toepassing op de reguliere onderzoeksprojecten van KWF 

Kankerbestrijding, die worden uitgevoerd binnen onderzoeksinstellingen in Nederland. Voor andere vormen van 

financiering (zoals programmafinanciering en persoonsgebonden financiering) of specifieke vormen van 

projectfinanciering (zoals de financiering van projecten uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds) kunnen afwijkende 

subsidievoorwaarden gelden, in de regel in de vorm van een addendum bij de Algemene Subsidievoorwaarden. 

Informatie hierover is verkrijgbaar bij Team Bestedingen van de afdeling Doelbesteding van KWF Kankerbestrijding. 

 
Algemeen 

1. Deze subsidievoorwaarden zijn van toepassing op onderzoeksprojecten met een 
toekenningsbesluit met ingang van het jaar 2015. 

2. De eerste projectleider moet werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksinstelling. 
3. KWF Kankerbestrijding financiert geen onderzoeksprojecten die in relatie staan tot projecten die 

door de tabaksindustrie worden gefinancierd of waarvan de projectleider een relatie heeft met de 
tabaksindustrie. 

4. KWF Kankerbestrijding behoudt zich het recht voor het toekenningsbesluit te wijzigen, op te 
schorten, dan wel in te trekken indien: 

a. de bij het toekenningsbesluit behorende subsidievoorwaarden, dan wel andere 
voorwaarden die door KWF Kankerbestrijding bij toekenning van de subsidie zijn gesteld, 
niet worden nageleefd. 

b. er sprake is van gewijzigde omstandigheden, die een adequate of volledige uitvoering van 
het onderzoeksproject belemmeren of zoals bedoeld is in artikel 31. 

c. geen goedkeuring is gegeven door de Wetenschappelijke Raad voor het tussentijds 
evaluatierapport genoemd in artikel 20. 

Dit houdt in dat KWF Kankerbestrijding bij het wijzigen, opschorten, dan wel intrekken van het 
toekenningsbesluit inmiddels uitgekeerde subsidiegelden (voor het geheel of gedeeltelijk) als 
onverschuldigde betaling kan terugvorderen. 

5. KWF Kankerbestrijding behoudt zich het recht voor om onderzoek te verrichten, dan wel te laten 
verrichten bij de subsidie ontvangende projectleider of bij het onderzoeksinstituut naar de wijze 
van besteding van de uitgekeerde subsidiegelden. 

6. De subsidiebetaling wordt stopgezet of opgeschort:  
a. indien de uit het toekenningsbesluit voortvloeiende verplichtingen genoemd in artikel 4 

niet of niet tijdig worden nagekomen; 
b. indien uit het verrichte onderzoek genoemd in artikel 5 is gebleken, dat de verstrekte 

subsidie niet is uitgegeven of niet is of wordt besteed aan het in de projectaanvraag 
omschreven doel. 

7. Een schriftelijk, met redenen omkleed wijzigings- , opschortings- dan wel intrekkingsbesluit wordt 
aan de projectleider en het onderzoeksinstituut gezonden. 

a. Tegen een dergelijk besluit kan binnen veertien werkdagen na dagtekening van het besluit 
een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij KWF Kankerbestrijding 
Afdeling Doelbesteding, Team Bestedingen. 

b. Na de ontvangst van het bezwaar zal een heroverweging plaatsvinden, eventueel nadat 
een toelichting op het bezwaar is verstrekt. 

c. Het op het bezwaar genomen besluit is bindend, zodat daartegen geen beroep meer kan 
worden ingesteld. 

8. De eventueel na afloop van het onderzoeksproject niet bestede subsidiegelden dienen door het 
onderzoeksinstituut ingezet te worden voor financiering van andere door KWF Kankerbestrijding 
gesubsidieerde projecten, dan wel voor overig gerelateerd kankeronderzoek. 

9. Indien voor het project van toepassing, zal conform de richtlijnen van de Medisch Ethische 
Toetsingscommissie (METC), dan wel de Dierenexperimentencommissie (DEC), schriftelijke 
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overlegging van een voor het project specifieke goedkeuring noodzakelijk zijn alvorens gestart 
mag worden met het mensgebonden of proefdieronderzoek. 

10. Indien en voorzover de gesubsidieerde activiteiten schadelijke gevolgen voor derden met zich mee 
kunnen brengen – zoals bij patiëntenonderzoek -, dient de projectleider of het onderzoeksinstituut, 
zich afdoende tegen de risico’s van de eventuele aanspraken te verzekeren en 
KWF Kankerbestrijding te vrijwaren van elke aansprakelijkheid terzake. 

11. De projectleider(s) en het onderzoeksinstituut verklaren zich akkoord met publicatie van 
projectgegevens1 op de website van KWF Kankerbestrijding, op internationale kankeronderzoek 
websites, waaronder de website ‘International Cancer Research Partnership’ 
(www.icrpartnership.org), in het jaarverslag en andere publicaties van KWF Kankerbestrijding.  

 
De vorm en de duur van de te verstrekken subsidie 

12. De subsidie wordt als lumpsum ter beschikking gesteld aan het onderzoeksinstituut van de (eerste) 
projectleider en zal gedurende het gehele project niet worden aangepast. 

13. De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal de looptijd van het (gehele) project 
zoals vermeld staat in het (aanvullend) advies. 

14. Het onderzoeksproject dient uiterlijk twaalf (12) maanden na kennisgeving van de 
subsidietoekenning te zijn gestart.  

15. Als start van het project wordt aangemerkt de schriftelijke aanmelding van de wetenschappelijk 
projectmedewerker door de financiële contactpersoon van het onderzoeksinstituut bij Team 
Bestedingen van KWF Kankerbestrijding. 

16. De maximale duur van de subsidieverlening zoals vermeld in het (aanvullend) advies beloopt een 
periode van maximaal de looptijd van het (gehele) project gerekend vanaf de startdatum van het 
project met een uitloop van ten hoogste twaalf (12) maanden. Hiervoor moet voor het einde van het 
project een schriftelijk verzoek worden ingediend bij KWF Kankerbestrijding, Team Bestedingen. 

17. De subsidie wordt achteraf per kwartaal uitgekeerd, mits: 
a. de wetenschappelijk projectmedewerker schriftelijk is aangemeld volgens artikel 15; 
b. de in artikel 9 genoemde goedkeuring schriftelijk is ontvangen bij aanvang van het 

projectjaar waarvan in de projectaanvraag is aangegeven dat de goedkeuring van 
toepassing is. 

18. De financieel contactpersoon van het onderzoeksinstituut stelt in samenspraak met de 
projectleider KWF Kankerbestrijding via Team Bestedingen schriftelijk in kennis zodra de 
wetenschappelijk projectmedewerker: 

a. de werkzaamheden voor het project onderbreekt of, 
b. niet langer op het project is aangesteld. 

In bovenstaande gevallen wordt slechts voor een periode van drie maanden de 
lumpsumvergoeding doorbetaald. Betaling wordt hervat zodra opnieuw een wetenschappelijk 
projectmedewerker schriftelijk is aangemeld of KWF Kankerbestrijding in kennis wordt gesteld van 
het hervatten van werkzaamheden als voorwaarde voor een onderbreking van drie (3) maanden. 
Voor de continuïteit van een onderzoeksproject kan een projectmedewerker de werkzaamheden 
een (1) maal met drie (3) maanden onderbreken in een periode van twee (2) jaar. 

19. Door acceptatie van de verstrekte subsidie staan projectleider(s) en onderzoeksinstituut ervoor 
garant dat het project volledig kan worden uitgevoerd met de door KWF Kankerbestrijding ter 
beschikking gestelde subsidie. 

 
 
 
 
 

                                                                        
1 Onder projectgegevens vallen de titel van het project, de naam van de projectleider(s), het onderzoeksinstituut 

waar het project wordt uitgevoerd en de Nederlandse en Engelse samenvattingen van het project. 

http://www.icrpartnership.org/
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Rapportage 

20. Een tussentijds evaluatierapport wordt zoals vermeld staat in het (aanvullend) advies tijdig bij 
Team Bestedingen  van KWF Kankerbestrijding ingediend door de projectleider via het daarvoor 
beschikbaar gestelde formulier. 

21. Een eindverslag wordt na afloop van het project bij Team Bestedingen van KWF Kankerbestrijding 
ingediend door de projectleider via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Uitstel van 
indiening van het eindverslag tot uiterlijk twaalf (12) maanden na afloop van het project is alleen 
mogelijk na goedkeuring door KWF Kankerbestrijding van een daartoe ingediend schriftelijk 
verzoek. 

22. Het niet tijdig indienen van een eindverslag heeft gevolgen voor de besluitvorming over eventueel 
toekomstige, door de (eerste) projectleider, in te dienen subsidieaanvragen. Besluitvorming over 
nieuwe aanvragen zal pas worden afgerond nadat de eindverslagen van eerdere KWF 
Kankerbestrijding-projecten (voor zover van toepassing) zijn ingediend. 

 
Subsidiabele kosten 

23. Subsidie wordt toegekend voor personeel en materiële kosten in de vorm van een lumpsum. Er kan 
geen subsidie worden aangevraagd voor uitsluitend niet-wetenschappelijk personeel en/of 
materiële kosten, tenzij dit expliciet anders wordt aangegeven.  

24. Personele kosten komen voor subsidie in aanmerking: 
a. bij de aanstelling voor minimaal 0,8 fte per maand gedurende de totale looptijd van het 

project van een (of meerdere) wetenschappelijk projectmedewerker(s) (AIO /OIO, arts-
onderzoeker, postdoc) op het betreffende project bij het onderzoeksinstituut waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 

b. voor zover projectmedewerkers uitsluitend belast zijn met de feitelijke uitvoering van het 
project. Dit houdt in dat zij geen administratieve- of onderwijstaken verrichten of 
leidinggeven aan andere onderzoeksprojecten of belast zijn met taken in het kader van 
patiëntenzorg, die niet onder het onderzoeksproject vallen. 

25. Personele kosten in de lumpsum zijn gebaseerd op de CAO-NU van NWO voor het wetenschappelijk 
en ondersteunend personeel van de Nederlandse Universiteiten geldend op moment van 
toekenning en kennen een gefixeerde jaarlijkse indexering. In dit verband zijn van toepassing: 

a. promovendi: conform CAO-NU 
b. senior wetenschappelijk medewerkers: schaal/trede 11.0 CAO-NU 
c. niet-wetenschappelijk personeel (NWP) op MBO-niveau: schaal/trede 7.5 CAO-NU 

26. Op basis van het bekostigingsbesluit “Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008” 
ondertekend te Amsterdam d.d. 02 oktober 2008” is in de lumpsum opgenomen: 

a. een basissalaris conform bovengenoemde CAO-NU; 
b. opslag werkgeverslasten; 
c. opslag overige personeelskosten (conform vastgesteld percentage waarin begrepen kosten 

voor opleidingen, vervanging bij ziekte); 
d. materiële kosten (inclusief een reisbudget en open access publicatiekosten)  
e. einde projectvergoeding, zoals verder is uitgewerkt in het (aanvullend) advies. 

27. Subsidiabel zijn alleen de werkelijke en direct gerelateerde personeelskosten waarbij géén 
algemene opslag voor overige personeelskosten gehanteerd mag worden.  

 
Niet-subsidiabele kosten 

28. Niet subsidiabel zijn: 
a. indirecte (personele) lasten, zoals die van projectbegeleiding, de overheadkosten op 

centraal-, facultair- en/of vakgroepniveau; 
b. overige huisvestingslasten; 
c. kosten van infrastructurele voorzieningen, zoals de inrichting van laboratoria en kosten 

van aanschaf en afschrijving van apparatuur; 
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d. kosten verbonden aan accountantscontroles; 
e. kosten aanvragen en verklaring Dierenexperimentencommissie (DEC) en Medisch Ethische 

Toetsingscommissie (METC); 
f. publicatiekosten2  en  printkosten. 

 
Projectbeheer 

29. De financiële contactpersoon binnen het onderzoeksinstituut draagt zorg voor het voeren van een 
deugdelijk beheer en een deugdelijke administratie van de subsidiegelden. 

30. De financiële contactpersoon binnen het onderzoeksinstituut draagt er voor zorg dat de 
aangestelde wetenschappelijke projectmedewerkers aangemeld worden zoals vermeld in artikel 
17a en geeft tevens eventuele personeelswijzigingen zoals beschreven in artikel 18 door. Dit dient te 
geschieden door gebruik te maken van het door KWF Kankerbestrijding verstrekte formulier 
‘aanmelden personeel’. 

31. De projectleider stelt KWF Kankerbestrijding tijdig schriftelijk in kennis zodra deze voor het 
toegekende onderzoeksproject van derden subsidiegelden ontvangt cq. toegezegd krijgt. Deze 
omstandigheid vormt een reden voor KWF Kankerbestrijding om het door haar genomen 
toekenningsbesluit opnieuw te bezien. Een en ander op grond van artikel 4 lid b. 

  
Medewerking projectleider en projectmedewerkers 

32. De projectleider verleent op verzoek medewerking aan activiteiten van KWF Kankerbestrijding, 
gericht op de werving van gelden voor de financiering van onderzoek, dan wel gericht op de 
voorlichting over onderzoek. 

33. De projectleider treedt op verzoek van KWF Kankerbestrijding op als referent ten behoeve van de 
beoordeling van subsidieaanvragen.  

 
Fondsenwerving 

34. De projectleider informeert KWF Kankerbestrijding tijdig over voornemens voor eigen 
fondsenwerving of medewerking aan fondsenwerving van andere organisaties. 

35. De projectleider en het onderzoeksinstituut dragen er zorg voor dat de fondsenwervende 
activiteiten vermeld in artikel 34 niet conflicteren met de fondsenwervende activiteiten van 
KWF Kankerbestrijding, noch met haar doelstelling en missie. Een en ander ter bepaling door KWF 
Kankerbestrijding. 

 
Informatie en Geheimhouding 

36. De projectleider verstrekt KWF Kankerbestrijding gevraagd en ongevraagd alle voor haar relevante 
informatie met betrekking tot het onderzoeksproject. 

37. De projectleider die vertrouwelijke informatie – als zodanig bekend gemaakt – die door KWF 
Kankerbestrijding is verstrekt, openbaar wil maken, dient hiervoor vooraf schriftelijke 
toestemming van KWF Kankerbestrijding te krijgen. 

 
Publicaties & Presentaties & Naamsgebruik en Logogebruik 

38. De projectleider draagt er zorg voor dat bij de uitvoering, verslaglegging en alle publicaties en 
presentaties van de resultaten van het onderzoek wordt opgenomen, dat het onderzoek wordt 
uitgevoerd middels financiële steun van KWF Kankerbestrijding en dat de vermelding van de naam 
en het gebruik van het logo van KWF Kankerbestrijding conform de richtlijnen van KWF 
Kankerbestrijding geschiedt.  

                                                                        
2 Uitgezonderd  de open access publicatiekosten die zijn opgenomen in de lumpsum onder materiële kosten, zoals  

genoemd in artikel 26 lid d.  
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39. De projectleider draagt er zorg voor dat een kopie van de finale versie van een artikel dat 
goedgekeurd is voor publicatie zo snel mogelijk en maximaal 12 maanden na publicatie, open 
access beschikbaar wordt gesteld in een online repository. 

40. De projectleider of het onderzoeksinstituut dragen er voor zorg dat het logo van 
KWF Kankerbestrijding vermeld wordt bij de werving van personeel ten behoeve van het 
onderzoeksproject. 
 

Privacy  

41. De projectleider en/of het onderzoeksinstituut zal te allen tijde handelen in overeenstemming met 
de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en privacy van betrokkenen bij het project. Deze verplichting strekt zich tevens uit tot 
de persoonlijke gegevens die worden ontvangen van derden. 

 

Intellectuele Eigendom  

42. De projectleider en/of het onderzoeksinstituut stellen KWF Kankerbestrijding op de hoogte van het 
feit, dat de in het kader van het gesubsidieerde onderzoeksproject verkregen resultaten voorwerp 
van intellectuele eigendom kunnen zijn, dan wel kunnen leiden tot kennis die anderszins voor 
exploitatie kan worden ingezet. 

43. Indien de resultaten voorwerp van intellectuele eigendom zijn, of indien ontwikkelde kennis zich 
leent voor exploitatie, een en ander zoals verwoord in artikel 42 dan zal, tussen de projectleider 
en/of het onderzoeksinstituut enerzijds en KWF Kankerbestrijding anderzijds overleg worden 
gevoerd over de aanwending daarvan. 

44. De projectleider en/of het onderzoeksinstituut vrijwaren KWF Kankerbestrijding voor de gevolgen 
van inbreuk van intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden ontstaan door 
uitvoering van het onderzoeksproject. 

 
Jaarlijkse financiële verantwoording 

45. Het onderzoeksinstituut stuurt ieder jaar voor 1 juni een financiële verantwoording naar Team 
Bestedingen van KWF Kankerbestrijding, waarbij per project één bedrag is weergegeven van de 
werkelijke subsidiabele kosten in het betreffende jaar. De financiële verantwoording dient 
vergezeld te gaan van een goedkeurende controleverklaring van een accountant als bedoeld in 
artikel 47. In de controleverklaring dient een duidelijke verwijzing naar het bij deze 
subsidievoorwaarden behorende Controleprotocol Onderzoeksprojecten KWF Kankerbestrijding 
(d.d. 18 december 2014) te zijn opgenomen. 

46. De financieel verantwoordelijke van het onderzoeksinstituut ondertekent de financiële 
verantwoording (en zo nodig voor gezien door de bestuurlijk verantwoordelijke). 

47. De accountant -  met certificerende bevoegdheid - van het onderzoeksinstituut controleert de 
rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in overeenstemming met het Controleprotocol 
Onderzoeksprojecten KWF Kankerbestrijding (d.d. 18 december 2014). De kosten verbonden aan de 
accountantscontrole zijn niet subsidiabel. Het is onverminderd de bevoegdheid van KWF 
Kankerbestrijding tot controle van de administratie respectievelijk tot onderzoek bij de instelling 
naar de naleving van aan de subsidie verbonden verplichtingen over  te gaan. 
 

Doorlopende rechten en verplichtingen 

48. De projectleider en/of het onderzoeksinstituut zal zorgdragen voor de borging van de resultaten 
van het project en de zichtbaarheid van KWF Kankerbestrijding als financier van het project binnen 
het eigen onderzoeksinstituut dan wel bij andere onderzoeksinstituten, zodat de continuïteit van 
het project wordt verzekerd. 

49. De volgende rechten en verplichtingen zullen na beëindiging van het project - voor een 
ongelimiteerde periode - blijven voortduren: 
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a. de verplichtingen met betrekking tot Informatie en Geheimhouding, als bedoeld in 
artikelen 36 en 37; 

b. de verplichtingen met betrekking tot Publicaties, Presentaties, Naamsgebruik en 
Logogebruik, als bedoeld in artikelen 38 en 39; 

c. de verplichtingen met betrekking tot Privacy, als bedoeld in artikel 41;  
d. de rechten met betrekking tot Intellectuele Eigendom, als bedoeld in artikelen 42 tot en 

met 44. 
 
 
 


