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INFORMATIEBLAD 

PROJECTSUBSIDIEAANVRAGEN 
 

                   januari 2014 
 

 

KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle 

brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven. Ons 

doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 

 

LET OP 

 

Lees voor het indienen van uw projectaanvraag zowel dit informatieblad als het informatieblad 

EGAS goed door (eveneens te vinden op www.kwf.nl). Hetinformatieblad EGAS maakt integraal 

onderdeel uit van dit informatieblad. 

 

De deadlines voor het indienen van projectsubsidieaanvragen kunt u vinden op onze website: 
www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/onderzoeksproject.  
 

De projectaanvraag dient aan alle  voorwaarden te voldoen om in behandeling genomen te 

worden. Specifiek vragen wij uw aandacht voor de onderstaande voorwaarden: 

 

1. De aanvraag dient op de dag van de deadline voor 15.00 uur ingediend te zijn.  
2. De aanvraag dient door alle projectleiders digitaal te worden ondertekend. 
3. Een lijst van ten minste vijf buitenlandse deskundigen dient uiterlijk op de dag van de deadline 

(dus voor 24.00 uur) verstuurd te worden naar subsidies@kwf.nl. Het is hierbij van belang dat de 
projectleiders géén samenwerkingsverband (en) hebben met deze deskundigen. Voor aanvullende 
informatie zie informatieblad EGAS (pagina 10, 11).  

4. Het gebruik van ‘et al’ in de literatuurlijst (scherm “Reference list”) is niet toegestaan. Het is 
belangrijk dat bij de referenties alle  auteurs worden vermeld.  

5. De begroting dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de paragraaf ‘subsidiebeleid’ 
(zie pag. 4 en 5) en het informatieblad EGAS (paragraaf ‘financial data’ op pag. 10). 

 
N.B.In tegenstelling tot vorig jaar is het  niet meer nodig om een papieren versie van de 
projectaanvraag in te dienen, indiening is volledig digitaal. 
 
 
Indien u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt uw projectaanvraag niet in behandeling 

genomen. 

 

Algemeen 

Het doel van KWF Kankerbestrijding blijft onverkort: minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. In de beleidsperiode 2011-2014 blijft wetenschappelijk 
onderzoek de basis voor de strijd tegen kanker en voor het verbeteren van de overlevingskansen en de 
kwaliteit van leven van patiënten. We financieren fundamenteel, translationeel en toegepast 
onderzoek en investeren in opleiding en onderwijs binnen het kankeronderzoek. 
De komende jaren gaan we ons extra inzetten voor een aantal speerpunten. Dit zijn onderwerpen die 
voor de vooruitgang in de kankerbestrijding van strategisch belang zijn. 
  

http://www.kwf.nl/
http://www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/onderzoeksproject
mailto:subsidies@kwf.nl
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Deze speerpunten zijn: 
 Een rookvrij Nederland 
 Onderzoeksresultaten zo snel mogelijk naar de patiënt 
 De patiënt de kans geven regie te voeren over de eigen behandeling 
 De kankerzorg in Nederland verbeteren 

 

Projectsubsidies 

Relevantie voor kankerproblematiek 
KWF Kankerbestrijding financiert, binnen Nederlandse onderzoeksinstellingen, onderzoeksprojecten 
waarvan de vraagstelling direct verband houdt met de ziekte kanker. Aanvragen zullen alleen in 
overweging worden genomen als de relevantie van het voorgestelde onderzoek voor de 
kankerproblematiek duidelijk in de projectaanvraag is aangegeven. Daarbij zult u het traject aan 
moeten geven hoe de resultaten uit het onderzoek bijdragen aan de bovengenoemde missie van  
KWF Kankerbestrijding.  
 
Fundamenteel kankeronderzoek en translationeel en toegepast kankeronderzoek 
KWF Kankerbestrijding deelt het te financieren onderzoek in in fundamenteel kankeronderzoek en 
translationeel en toegepast kankeronderzoek.  
 
Binnen de clusters fundamenteel kankeronderzoek en translationeel en toegepast kankeronderzoek 
wordt onderscheid gemaakt tussen projectaanvragen op het gebied van preventie en behandeling van 
kanker en projectaanvragen op het gebied van psychosociale oncologie. Hieronder vindt u voorbeelden 
van type onderzoek dat onder deze vier categorieën valt en criteria waar translationeel onderzoek aan 
moet voldoen.  
 
Fundamenteel onderzoek op het gebied van preventie en behandeling van kanker omvat onder meer: 
 Onderzoek naar oorzaken, pathogenese en biologie van kanker. 
 Onderzoek naar basale mechanismen die manipulatie van kankercellen in principe mogelijk maken. 
 Onderzoek naar basisprincipes van preventie en de behandeling van patiënten met kanker. 
 Ontwikkeling van (onderzoeks)technologie voor onderzoek, preventie en behandeling van 

patiënten met kanker. 
 
Fundamenteel onderzoek op het gebied van de psychosociale oncologie omvat onder meer:  
 Onderzoek naar basisprincipes van de psychosociale aspecten van preventie, behandeling en 

begeleiding van patiënten met kanker. 
 Ontwikkeling van (onderzoeks)technologie voor deze gebieden.  
 
Translationeel en toegepast onderzoek op het gebied van preventie en behandeling van kanker omvat 
onder meer:  
 Vertaling van kennis naar diagnostiek en behandelmogelijkheden.  
 Experimenteel dieronderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen.  
 Ontwikkeling van betere methoden en technieken om effecten van behandeling te beoordelen en te 

valideren; waar mogelijk behandeling op maat. 
 Onderzoek naar de (primaire en secundaire) preventie van kanker.  
 Populatieonderzoek naar de waarde van diagnostische en prognostische bepalingen.  
 
Translationeel en toegepast onderzoek op het gebied van de psychosociale oncologie omvat onder 
meer:  
 De psychosociale aspecten van kankerpreventie. Denk aan inzicht in het bevorderen van gezond 

gedrag of de psychosociale aspecten van preventieve acties en genetische testen.  
 Kwaliteit van leven: de gevolgen van kanker of de behandeling daarvan op het welbevinden van 

mensen met kanker en hun naasten.  
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 Coping: de gedragsmatige, cognitieve en affectieve strategieën die mensen met kanker en hun 
naasten hanteren om met de ziekte om te gaan.  

 Professionele ondersteuning: de zorg die professionele zorgverleners aan mensen met kanker en 
hun naasten bieden. Denk aan informatie geven, communicatie, beslissingsondersteuning, advies, 
emotionele steun, instrumentele hulp en gerichte psychosociale interventie.  

 
Projectaanvragers dienen te motiveren of de projectaanvraag fundamenteel onderzoek dan wel 
translationeel en toegepast onderzoek betreft. KWF Kankerbestrijding heeft criteria opgesteld 
waarmee translationeel onderzoek zich onderscheidt van fundamenteel onderzoek:  
 
- Het onderzoek is (deels) gericht op het vertalen van een voldoende onderbouwde 

wetenschappelijke vinding naar een klinische toepassing of een toepassing op het gebied van 
preventie of psychosociale ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. 

- Het onderzoek behelst samenwerking tussen klinische en niet-klinische disciplines1 (dan wel 
samenwerking tussen vergelijkbare disciplines op het gebied van preventie of psychosociale 
ondersteuning). 

- Het onderzoek heeft een relatie met data of materiaal afkomstig van mensen met kanker/gezonde 
vrijwilligers. 

 
Onderzoek dat aan al de hierboven genoemde criteria voldoet valt in het cluster translationeel en 
toegepast onderzoek. In dit cluster valt verder ook toegepast onderzoek, met uitzondering van 
klinische fase II en III studies (zie ook hieronder).  
 
Klinische studies 
Binnen de projectfinanciering worden géén subsidies verstrekt voor de uitvoering van klinische (fase II 
en III) studies. Voor de uitvoering van dit type studies kan wel ondersteuning worden aangevraagd 
voor onder meer het datamanagement. Nadere informatie hierover kunt u vinden op onze website 
(www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/datamanagement). Innovatieve psychosociale interventies 
die nog niet plaatsvinden in de reguliere zorg kunnen echter wel in het kader van de 
projectfinanciering worden ingediend.  
 
Screeningstrials 
Subsidieaanvragen voor screeningstrials in het kader van secundaire preventie kunnen gezien de 
grootschaligheid, de lange looptijd en de hoge kosten niet in het kader van de projectfinanciering 
worden ingediend. Wel is het mogelijk om voor dit onderzoek een (deel)subsidie aan te vragen. 
Projectleiders dienen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met 
KWF Kankerbestrijding, opdat de indiening- en beoordelingsprocedure tijdig kunnen worden 
vastgesteld.  
 
Klinisch gerelateerd kankeronderzoek 
KWF Kankerbestrijding heeft een aanvullende vorm van projectfinanciering voor klinisch gerelateerd 
kankeronderzoek. Het betreft hier projecten met een looptijd van maximaal vier jaar. Onder het te 
stimuleren gebied valt translationeel, vroegklinisch en klinisch diagnostisch onderzoek, waarbij 
sprake moet zijn van een duidelijke wisselwerking met de laboratoria waar de preklinische studies zijn 
uitgevoerd. Meer informatie over de subsidieregeling voor klinisch gerelateerd onderzoek kunt u 
vinden op onze website (www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/klinischgerelateerd).  
  

                                                                    
1 Onder samenwerking wordt verstaan dat er concrete contacten zijn tussen de verschillende disciplines. Het is 

echter niet noodzakelijk dat onderzoekers uit beide disciplines als projectleiders vertegenwoordigd zijn. 

http://www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/datamanagement
http://www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/klinischgerelateerd
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International Cancer Research Partnership 

Begin 2009 is KWF Kankerbestrijding toegetreden tot het ‘International Cancer Research (ICR) 
Partnership’. In dit partnerschap is een groot aantal internationale organisaties die kankeronderzoek 
financieren verenigd, waaronder de American Cancer Society, US National Cancer Institute en Cancer 
Research UK. De missie van de ICR Partners is om door middel van wereldwijde samenwerking en 
strategische coördinatie van onderzoek de resultaten van kankeronderzoek beter ten goede te laten 
komen aan alle patiënten met kanker. 
 
De ICR Partners gebruiken een gemeenschappelijke methode van rubriceren  
– de ‘Common Scientific Outline’ (CSO) en de ‘Disease Site Codes’ (DSC) – waardoor eenvoudig een 
duidelijk overzicht verkregen kan worden van het kankeronderzoek dat nationaal en internationaal 
wordt uitgevoerd. Dit overzicht kan worden gebruikt om de inspanningen van de verschillende 
organisaties beter te coördineren en op elkaar af te stemmen. 
 
Projectleiding  

De eerste projectleider is hoofdverantwoordelijke van het project. Projectleiders dienen werkzaam te 
zijn in het Nederlandse instituut waar het project wordt uitgevoerd en over ruime onderzoekservaring 
op het betreffende gebied te beschikken. De aanstelling van de projectleiders dient gegarandeerd te 
zijn gedurende de looptijd van het project.  
 

Subsidiebeleid  

Subsidie kan worden aangevraagd voor een periode van minimaal twee jaar en maximaal vier jaar. 
Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een project voor een termijn van meer dan vier jaar worden 
aangevraagd. Het moet hierbij gaan om kankeronderzoek met een longitudinaal karakter, waarbij het 
daadwerkelijk onmogelijk is om een werkplan op te stellen met een looptijd van vier jaar. De maximale 
looptijd van deze projecten is acht jaar, waarbij de maximale omvang van de subsidie gelijk is aan die 
van projecten met een looptijd van vier jaar. Een projectduur van meer dan vier jaar dient in een 
begeleidend schrijven grondig te worden onderbouwd. Hierbij dient ook de begroting voor de gehele 
projectduur te worden gevoegd.  
 
Zowel personele als materiële kosten komen voor subsidie in aanmerking. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden:  

 Gedurende de gehele looptijd van het project dient wetenschappelijk personeel te zijn 
aangesteld voor minimaal 0,8 fte op jaarbasis.  

 Een subsidieaanvraag dient in ieder geval een wetenschappelijk medewerker (AIO/OIO, arts-
onderzoeker, postdoc) te betreffen.  

 Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor uitsluitend niet-wetenschappelijk personeel 
en/of materiële kosten. Deze voorwaarde geldt niet voor een aanvraag voor klinische 
gerelateerd kankeronderzoek. 

 
Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum. De hoogte van de maximaal toe te wijzen 
lumpsum is (ongeacht de werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op vier jaar 1,0 fte 
senior wetenschappelijk medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU), drie jaar 1.0 fte niet-
wetenschappelijk personeel (schaal/trede 7.5 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief congresbezoek)  
€ 21.500,- per medewerker per jaar. De middelen kunnen naar eigen inzicht worden ingezet met dien 
verstande dat deze uitsluitend bestemd mogen worden voor de in de subsidievoorwaarden genoemde 
posten. 
 
Algemene laboratoriumfaciliteiten worden geacht geleverd te worden door het instituut en hieruit 
voortvloeiende kosten worden niet vergoed (“overhead”). Er wordt geen subsidie verleend voor de 
aanschaf van apparatuur. Ook de kosten voortvloeiend uit het gebruik van apparatuur komen in 
beginsel niet voor financiering in aanmerking, daar dit geacht wordt te vallen onder de algemene 
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laboratoriumfaciliteiten. Uitsluitend in het geval dat de inzet van zeer kostbare apparatuur 
noodzakelijk is voor de uitvoering van het project kan een bijdrage worden gevraagd in de kosten van 
het gebruik hiervan.  
 
Projectmedewerkers kunnen (voor het deel van de werktijd dat zij zijn aangesteld op het project) 
uitsluitend belast zijn met de feitelijke uitvoering van het project en kunnen geen administratieve of 
onderwijstaken hebben. Tevens mogen zij niet belast zijn met taken in het kader van de patiëntenzorg 
anders dan in directe relatie tot het project waarop zij zijn aangesteld.  
 
De subsidie wordt toegekend voor een periode van de looptijd van het (gehele) project aan het 
instituut waar de eerste projectleider werkzaam is. 
 
Tussentijds evaluatierapport en eindverslag 

Een tussentijds evaluatierapport dient achttien (18) maanden na de start van het project te worden 
ingediend door de projectleider via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. 
Een eindverslag wordt uiterlijk twaalf (12) maanden na afloop van het project ingediend door de 
projectleider via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Het rapport en verslag worden door de 
Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding beoordeeld. 
 
Publicatie projectgegevens 

Indien een project voor financiering in aanmerking komt, wordt van de projectleiders verwacht dat zij 
akkoord gaan met publicatie van projectgegevens2 op de website van KWF Kankerbestrijding, op 
internationale kankeronderzoek websites, waaronder de website ‘International Cancer Research 
Portfolio’ (www.icrpartnership.org), in het jaarverslag en andere publicaties van KWF 
Kankerbestrijding. Het advies is dan ook om er voor te zorgen dat de projectgegevens geen 
onderzoeksdetails bevatten die het intellectuele eigendom van het onderzoek kunnen schenden. Ook 
het publiceren van andere gevoelige informatie zal zorgvuldig overwogen moeten worden. 
 
Tabaksindustrie 

KWF Kankerbestrijding is van mening dat onderzoeksinstituten met een missie op het gebied van het 
gezondheidsonderzoek geen gelden van de tabaksindustrie zouden moeten accepteren. Doet een 
Nederlandse instelling dit onverhoopt wel dan zal KWF Kankerbestrijding er nauwlettend op toezien 
dat er op geen enkele manier vermenging kan plaatsvinden van KWF-gelden en industriegelden. Dit 
betekent dat KWF Kankerbestrijding geen subsidies zal toewijzen voor onderzoeksprojecten die nauw 
verwant zijn aan projecten die door de tabaksindustrie worden gefinancierd. Tevens financiert KWF 
Kankerbestrijding geen onderzoek van projectleiders die op welke wijze dan ook een relatie hebben 
met de tabaksindustrie. Een door KWF Kankerbestrijding toegewezen subsidie vervalt indien niet aan 
bovengenoemde voorwaarden is voldaan.  
 
Indieningsprocedure  

Projectsubsidies kunnen bij KWF Kankerbestrijding worden aangevraagd met het elektronische 
aanvraagformulier EGAS (Electronic Grant Application System). Het is uitsluitend mogelijk uw 
aanvraag met dit formulier in te dienen. De link naar EGAS vindt u via 
www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/onderzoeksproject (onder ‘subsidie aanvragen’) . 
 
De projectaanvraag dient aan alle in de informatiebladen vermelde voorwaarden te voldoen om in 
behandeling genomen te worden.  
 
Specifiek vragen wij uw aandacht voor de onderstaande voorwaarden: 

                                                                    
2 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/
http://www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/onderzoeksproject
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 De aanvraag dient op de dag van de deadline voor 15.00 uur ingediend te zijn.  
 De aanvraag dient door alle projectleiders digitaal te worden ondertekend. 
 Een lijst van ten minste vijf buitenlandse deskundigen dient uiterlijk op de dag van de deadline 

verstuurd te worden naar subsidies@kwf.nl. Het is hierbij van belang dat de projectleiders géén 
samenwerkingsverband (en) hebben met deze deskundigen. Voor aanvullende informatie zie 
informatieblad EGAS (pagina 10, 11).  

 Het gebruik van ‘et al’ in de literatuurlijst (scherm “Reference list”) is niet toegestaan. Het is 
belangrijk dat bij de referenties alle  auteurs worden vermeld.  

 De begroting dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de paragraaf ‘subsidiebeleid’ 
(zie pag. 4 en 5) en het informatieblad EGAS (paragraaf ‘financial data’ op pag. 10). Hierbij wijzen 
wij u er nog specifiek op dat onder materiële kosten  geen personele en aan personeel gekoppelde 
lasten kunnen worden opgevoerd. 

 
Indien de projectleider van mening is dat bepaalde deskundigen niet  benaderd zouden moeten worden 
aangezien zij voor het betreffende onderzoeksproject directe concurrenten zijn, dan kan dit bij 
indiening van het project in een begeleidend schrijven worden aangegeven. Een dergelijk verzoek kan 
maximaal twee personen betreffen. 
 
Indien bij KWF Kankerbestrijding meerdere projectaanvragen worden ingediend, moet er zorgvuldig 
op worden toegezien dat deze in vraagstelling en uitwerking geen overlap vertonen. Nieuwe 
projectaanvragen dienen tevens geen overlap te vertonen met lopende projecten. Het is niet 
toegestaan om eenzelfde projectaanvraag tegelijkertijd voor meerdere KWF subsidievormen in te 
dienen. Mocht dit toch het geval zijn dan wordt alleen de als eerste ingediende aanvraag in 
behandeling genomen. 
 
In uw motivatie moet zowel bij fundamenteel, translationeel als toegepast onderzoek de relatie van 
het betreffende onderzoek met kanker door u overtuigend worden beschreven. Daarbij zult u het 
traject aan moeten geven hoe de resultaten uit het onderzoek bijdragen aan de missie van 
KWF Kankerbestrijding:  
- minder kanker  
- meer genezing van kanker  
- een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten 
 
Beoordelingsprocedure en prioriteiten 

De projectaanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding 
(WR). 
 
De WR kan besluiten om op inhoudelijke gronden een projectaanvraag niet de volledige 
beoordelingsprocedure te laten doorlopen door deze niet naar referenten uit te sturen. Wij streven er 
naar om binnen zes weken de projectleiders te informeren van wie de projectaanvraag niet  de 
volledige procedure doorloopt. Hierbij wordt de reden vermeld. Voor de goede orde vermelden wij dat 
uitsluitend projectleiders van wie de aanvraag NIET de volledige procedure doorloopt bericht 
ontvangen. Indien een projectleider van mening is dat zijn/haar project ten onrechte niet  de volledige 
procedure doorloopt, dan kan de projectleider binnen zes weken na verzending van de brief schriftelijk 
bezwaar aantekenen.  
  

mailto:subsidies@kwf.nl
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U kunt uw bezwaar sturen naar:  
 
KWF Kankerbestrijding  
Team Subsidies 
Postbus 75508  
1070 AM AMSTERDAM  
subsidies@kwf.nl   
 
De projecten die wel de volledige beoordelingsprocedure doorlopen worden uitgestuurd naar minstens 
twee onafhankelijke deskundigen op het betreffende onderzoeksgebied. Deze referenten wordt een 
oordeel gevraagd over de relevantie van het project voor het kankeronderzoek, de wetenschappelijke 
kwaliteit van het vooronderzoek, het werkplan en de projectleiding, maar bijvoorbeeld ook over de 
hoeveelheid van het aangevraagde personeel. De referenten blijven anoniem. De projecten worden 
hen vertrouwelijk verstrekt. De referentenoordelen vormen de basis voor de oordelen van de WR.  
 
Zoals eerder vermeld worden de projectaanvragen onderverdeeld in twee clusters: een cluster 
fundamenteel onderzoek en een cluster translationeel en toegepast onderzoek. Binnen deze twee 
clusters wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen projectaanvragen op het gebied van 
preventie en behandeling van kanker en projectaanvragen op het gebied van psychosociale oncologie. 
Binnen de vier categorieën worden de projecten eerst op basis van kwaliteit ingedeeld in een aantal 
klassen. Bij de beoordeling van fundamenteel onderzoek zal de nadruk liggen op het aspect 
‘originaliteit’ en de inbedding in een onderzoeksomgeving van translationeel en toegepast onderzoek, 
terwijl bij de beoordeling van translationeel en toegepast 0nderzoek de nadruk bij de beoordeling op 
klinische relevantie en haalbaarheid zal liggen. Indien een kwaliteitsklasse van projecten met het 
beschikbare budget niet volledig kan worden gefinancierd, zal binnen beide clusters ranking van de 
projecten plaatsvinden. Hierbij zal een extra waarde worden toegekend aan de volgende 
prioriteringen:  
 
1. Er wordt prioriteit gegeven aan projectaanvragen waarop een KWF-fellow in aansluiting op het 

fellowship zal worden aangesteld dan wel zal optreden als projectleider.  
 

2. Vervolgens wordt er prioriteit gegeven aan onderzoek naar ‘moeilijke tumoren’. Moeilijke tumoren 
onderscheiden zich door een lage vijfjaars relatieve overleving: slokdarmkanker, maagkanker, 
alvleeslierkanker, longkanker, kanker van de hersenen, AML,’ primaire tumor onbekend’. 
  

3. Tenslotte wordt er prioriteit gegeven aan onderzoek dat een bijdrage levert aan 
kennisontwikkeling (en toepassing) op het gebied van ‘kanker bij ouderen’ en ‘kwaliteit van 
kankerzorg’ . 

 
N.B. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de klinische prioriteit binnen de categorie 
translationeel en toegepast onderzoek niet meer gehanteerd. Translationele 
projectsubsidieaanvragenen herindiening en die vanaf de indieningsronde van oktober 2013 
ingediend worden, kunnen derhalve geen prioriteit aan klinisch onderzoek ontlenen voor 
financiering. 

Financiering  

Het streven is om de projectleiders van de projecten binnen vijf maanden na indiening van de 
projectaanvraag op de hoogte te stellen van het advies van de WR en het besluit van het Bestuur van 
KWF Kankerbestrijding. Bij subsidiëring van het project ontvangt de projectleider de 
subsidievoorwaarden. Een project dient uiterlijk 12 maanden na kennisgeving van de 
subsidietoekenning te zijn gestart.  
 
 

mailto:subsidies@kwf.nl
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Open Access tot publicaties 

KWF Kankerbestrijding heeft in 2013 beleid ingevoerd om de toegankelijkheid van de resultaten van 
door KWF gefinancierd onderzoek te vergroten. Het beter vindbaar en zichtbaar maken van de 
publicaties door open access publiceren en archiveren zal de impact van het onderzoek ten goede 
komen. Een bijkomend voordeel van openaccessarchivering is dat de publicaties ook voor de langere 
termijn beschikbaar zullen blijven. 
 
Voor alle projectleiders van lopende projecten kunnen de kosten voor openaccesspublicatie vanaf 2013 
bekostigd worden uit de (bestaande) budgetten voor de onderzoeksprojecten. Het is niet mogelijk om 
een aanvullend budget aan te vragen voor de toegewezen subsidies. In de begroting van de 
subsidieaanvraag hoeft open access publiceren niet apart opgevoerd te worden. Deze maatregel geldt 
voor alle subsidies voor onderzoek. 

Voor de vanaf in 2013 toegewezen projecten stelt KWF Kankerbestrijding de projectleiders verplicht om 
binnen 12 maanden na publicatie het artikel te archiveren in een online repository naar keuze.  

In de tussentijdse rapportages en de eindrapportages moet vanaf 2013 - naast de titel van de publicatie 
en het tijdschrift waarin gepubliceerd is - ook gerapporteerd worden of het artikel open access 
gepubliceerd is en in welke repository het artikel gearchiveerd is of gaat worden. 
 
Herindiening van projecten met een R-advies 

Projecten met een R-advies kunnen na aanpassing aan commentaren van referenten en het advies van 
de WR, opnieuw bij KWF Kankerbestrijding worden ingediend via het elektronische aanvraagformulier 
EGAS.  
 
Let op:  
 Aanvragen dienen door alle projectleiders digitaal te worden ondertekend.  
 Uw reactie op de commentaren van referenten en het advies van de WR dient u als begeleidende 

brief per e-mail te sturen aan subsidies@kwf.nl niet toegestaan de begeleidende brief in EGAS als 
bijlage bij uw projectaanvraag te voegen. 

 Bij een herinidiening met R-advies is geen lijst met referenten suggesties vereist. 
 Een herindiening van een project met een B1-, B2- of C-advies wordt behandeld als een nieuwe 

aanvraag en volgt de normale beoordelingsprocedure. 
 Herindieningen moeten altijd ingediend worden op het onderzoeksgebied (in het 

onderzoekscluster)  van de initiële projectaanvraag.   
 
Voor heringediende projecten wordt een aangepaste beoordelingsprocedure gehanteerd. Deze 
aangepaste procedure houdt in dat eerst wordt bekeken of de WR de herziene aanvraag kan 
beoordelen zonder tussenkomst van referenten. Als er wel referenten moeten worden ingeschakeld 
dan wordt aan één of meer van de eerder geraadpleegde referenten gevraagd of de aanvraag voldoende 
aan de referentencommentaren is aangepast. De deadlines voor herindieningen kunt u vinden op 
www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/onderzoeksproject/Pages/Herindiening-na-R-advies. 
 
Vragen?  

Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog inhoudelijke vragen hebben over deze subsidievorm, 
dan kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinatoren van afdeling Doelbesteding, 
T (020) 570 05 20, onderzoek@kwf.nl.  
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