Addendum Subsidievoorwaarden “KWF-fellowship”
De Algemene Subsidievoorwaarden KWF Kankerbestrijding voor onderzoeksprojecten met een
toekenningsbesluit met ingang van het jaar 2012 zijn van toepassing.
De onderstaande artikelen zijn toegevoegd, ingetrokken, vervangen c.q. gewijzigd.
Voor projectleider en wetenschappelijk projectmedewerker moet gelezen worden: KWF-fellow.
Voor onderzoeksproject moet gelezen worden: KWF-fellowship.

Algemeen
1.

8.

Deze subsidievoorwaarden zijn van toepassing op KWF-fellowships, waarbij de KWF-fellow een
dienstverband heeft bij een Nederlandse onderzoeksinstelling, met een toekenningsbesluit
met ingang van het jaar 2012.
Indien van toepassing dient voor het project een specifieke goedkeuring van de Medisch
Ethische Commissie en/of Dierexperimenten Commissie te worden verkregen.

De vorm en de duur van de te verstrekken subsidie
14. Een eindverslag wordt uiterlijk drie (3) maanden na afloop van het fellowship ingediend via het
daarvoor beschikbaar gestelde formulier.
19. De subsidie wordt achteraf per kwartaal uitgekeerd, echter niet eerder dan na schriftelijke
aanmelding van de aanstelling van de KWF-fellow volgens artikel 17.
20. De KWF-fellow stelt KWF Kankerbestrijding schriftelijk in kennis zodra de KWF-fellow de
werkzaamheden voor het project onderbreekt. In dit geval wordt slechts voor een periode van
drie maanden de lumpsumvergoeding doorbetaald. Betaling wordt hervat zodra de KWF-fellow
opnieuw schriftelijk is aangemeld.
Subsidiabele kosten
21. Subsidie wordt toegekend in de vorm van een lumpsum voor personele lasten van de KWFfellow, materiële kosten en extra kosten voortvloeiend uit het verblijf in het buitenland.
22. Personele lasten van de KWF-fellow kunnen voor subsidie in aanmerking komen:
a. bij de aanstelling voor 0.5 fte van de KWF-fellow, voor KWF-fellows met een fellowship
voor translationeel en toegepast onderzoek die werkzaam zijn in de patiëntenzorg.
b. bij de aanstelling voor minimaal 0.8 fte van de KWF-fellow, voor alle andere KWFfellows. Indien de KWF-fellow in het door KWF Kankerbestrijding verstrekte formulier
“Definitief programma jaar 1 en 2” heeft aangegeven minder dan 1.0 fte te worden
aangesteld, wordt of de subsidie naar rato gekort of de subsidieperiode naar rato van
het percentage vermindering werktijd verlengd.
c. indien de KWF-fellow, voor het aantal fte dat deze op het project aangesteld is,
uitsluitend belast is met de feitelijke uitvoering van het project. Dit houdt in dat de
artsen of onderzoekers geen administratieve- of onderwijstaken verrichten of leiding
geven aan andere onderzoeksprojecten of belast zijn met taken in het kader van
patiëntenzorg, die niet onder het onderzoeksproject vallen.
Het deel van de werktijd dat de KWF-fellow niet aangesteld is voor de uitvoering van het KWFfellowship, kan besteed worden aan betaalde of onbetaalde werkzaamheden.

23. Personele lasten van de KWF-fellow zijn gebaseerd op de salarisschalen van de CAO voor het
wetenschappelijk en ondersteunend personeel van de Nederlandse Universiteiten of op de MSschaal 0 t/m 2 geldend op moment van toekenning en kennen een gefixeerde jaarlijkse
indexering volgens vaststelling door NWO.

KWF-fellowship beheer
27. De financiële contactpersoon binnen het onderzoeksinstituut draagt er voor zorg dat de KWFfellow aangemeld wordt zoals vermeld in artikel 19. Dit dient te geschieden door gebruik te
maken van het door KWF Kankerbestrijding verstrekte formulier “aanmelden personeel”.
28. De KWF-fellow stelt KWF Kankerbestrijding tijdig schriftelijk in kennis zodra deze voor het
toegekende onderzoeksproject of voor extra kosten voortvloeiend uit het verblijf in het
buitenland 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 3.

Toegevoegde artikelen
39. De subsidie voor de tweede helft van een vierjarig KWF-fellowship zal ter beschikking worden
gesteld aan het onderzoeksinstituut waar de tweede periode wordt doorgebracht.
40. Subsidie voor materiële kosten wordt verstrekt voor de gehele duur van het fellowship,
inclusief de periodes dat de KWF-fellow in het buitenland verblijft.
41. Subsidie voor extra kosten voortvloeiend uit het verblijf in het buitenland wordt rechtstreeks
ter beschikking gesteld aan de KWF-fellow. Deze subsidie wordt uitgekeerd op een
Nederlandse bankrekening na overlegging van het door KWF Kankerbestrijding verstrekte
formulier “Aanvraagformulier Reis- en verblijfkosten voor KWF-fellows”. Aanpassing van de
subsidie als gevolg van koerswisselingen is niet mogelijk. De KWF-fellow is zelf
verantwoordelijk voor eventuele belastingafdracht over deze subsidie in het buitenland.
42. Indien KWF Kankerbestrijding besluit de subsidie in te trekken op grond van artikel 3 en de
KWF-fellow bevindt zich op het moment van intrekking in het buitenland, dan komen de
ticketkosten van de KWF-fellow voor de terugreis voor rekening van KWF Kankerbestrijding.

