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Addendum Financieringsvoorwaarden  

KWF Kankerbestrijding 2018 voor Implementatieprojecten  
 
Versie oktober 2017 

 
De Financieringsvoorwaarden KWF Kankerbestrijding 2018 (versie oktober 2017) zijn van toepassing. 
De onderstaande artikelen zijn toegevoegd, ingetrokken, vervangen c.q. gewijzigd. 
 
Artikel 1- Definities 

Artikel 1.19 Projectleider: de onderzoeker die namens het Hoofdinstituut het Projectvoorstel indient, 
inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van het Project en gedurende de looptijd van 
het Project krachtens een arbeidsovereenkomst is verbonden aan het Hoofdinstituut, waarin 
voldoende uren overeen zijn gekomen om de werkzaamheden als Projectleider te kunnen uitvoeren. 
De Projectleider hoeft op de startdatum van het Project  niet gepromoveerd te zijn. Ook gedurende het 
Project hoeft de Projectleider niet gepromoveerd te zijn. 
 
Artikel 3- Verantwoordelijkheid Hoofdinstituut 

Artikel 3.8 Voor het Hoofdinstituut geldt een verplichting tot redelijke inspanning ervoor zorg te 
dragen dat het Projectteam het Project volgens FAIR Data principes (Findable, Accessible, 
Interoperable and Re-usable) uitvoert als er data verzameld wordt waarbij de FAIR Data principes van 
toepassing kunnen zijn. 
 
Artikel 4- Aanstelling personeel en looptijd van het Project.   
Artikel 4.7 Het is niet verplicht om gedurende de looptijd van het Project ten minste één 
Wetenschappelijke projectmedewerker voor 0,5 FTE per jaar te hebben aangesteld op het Project bij 
een Deelnemende Organisatie. Het is wel verplicht om gedurende de looptijd van het Project ten 
minste één projectmedewerker voor 0,5 FTE per jaar te hebben aangesteld op het Project bij een 
Deelnemende Organisatie. 
 
Artikel 4.10 Buitenlandstages zijn niet van toepassing op de  Implementatieprojecten .  
 
Artikel 5- De Financiering 

Artikel 5.4 De kosten die voor financiering (subcategorieën binnen de projectbegroting) in aanmerking 
komen zijn:  

a. Personele kosten en persoonlijk budget;  
Afwijkende salariskosten voor een projectmanager(s) in ZZP verband kunnen worden opgevoerd 
mits kan worden onderbouwd dat deze betreffende expertise niet bij het Projectteam beschikbaar 
is en deze projectmanager(s) vanwege de duur van het Project of de lage deeltijd belasting niet bij 
de Deelnemende Organisaties aangesteld kan worden.  
Er wordt een maximale vergoeding van €75 (exclusief btw, exclusief reiskosten) per uur gehanteerd. 
Indien hogere uurtarieven gelden dan dienen deze gefinancierd te worden uit de Eigen bijdrage of 
via Cofinanciering. De ZZP-er die voor meer dan 0,5 FTE actief is, mag maximaal 6 maanden 
ingehuurd worden op het Project. De ZZP-er die minder dan 0,5 FTE betrokken is, mag maximaal 1 
jaar ingehuurd worden. In de aard van deze voorwaarde is het niet de bedoeling dat de ZZP-er na 
afloop van de termijn wordt vervangen door een volgende ZZP-er met dezelfde expertise. 
Indien de betrokkenheid van de ZZP-er langer is dan de hierboven genoemde  termijnen, dan 
vraagt KWF Kankerbestrijding een van de Deelnemende Organisaties van het Projectteam om deze 
persoon in dienst te nemen, of te financieren uit Eigen bijdrage en/of Cofinanciering. 
Het persoonlijk budget is niet gemaximaliseerd op € 1.500 per FTE Wetenschappelijke 
projectmedewerker, maar dient gedegen te worden onderbouwd. In deze financieringsvorm kan 
ook inhoudelijk gemotiveerd een persoonlijk budget worden opgevoerd per FTE ondersteunende 

projectmedewerker per jaar. Uit het persoonlijk budget dienen de reis- en verblijfkosten inclusief 
congresbezoek te worden voldaan. KWF Kankerbestrijding kan specifiek voor deze 
financieringsvorm besluiten persoonlijk budget toe te staan voor bijvoorbeeld 1-daagse meetings 
en werkbezoeken t.b.v. samenbrengen van partijen, als ook kosten ten behoeve van opleiding, 
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mits voldoende en in alle redelijkheid onderbouwd kan worden dat deze kosten van wezenlijk 
belang zijn voor het succesvol uitvoeren van het Implementatieproject. 
c. Materiaalkosten; 
d. Apparatuurskosten; alleen indien gemotiveerd kan worden dat de apparatuur specifiek 

benodigd is voor de uitvoering van activiteiten binnen het Project  
e. Kosten serviceverlenende partijen;  
f. Reis- en verblijfkosten voor site-visit; Een site-visit wordt gedefinieerd als een werkbezoek 

aan een andere faciliteit (binnen Nederland en/of in het buitenland) met als doel training in 
een specifieke methodologie, software of technologie. Een werkbezoek mag tot en met  vier 
(4) weken duren. Accommodatie en reiskosten (economy tickets/2e klas) worden vergoed. 

g. Kosten activiteiten patiënten participatie kunnen inhoudelijk gemotiveerd worden opgevoerd. 
Indien leden van patiëntenorganisaties een uitvoerende taak hebben in het Project, dan 
kunnen zij worden opgevoerd als ondersteunend personeel in het Projectteam. 

 

Open access publicatiekosten (artikel 5.4 b.) komen niet voor financiering in aanmerking. 
 


