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Herzien Financieel Reglement KWF Kankerbestrijding 
2017 
Versie januari 2017 

Algemeen 
1. Dit reglement is van toepassing op Projecten met een Toekenningsbesluit met 

dagtekening met ingang van de maand januari in het jaar 2017. 
2. Dit reglement maakt integraal deel uit van de Herziene Financieringsvoorwaarden KWF 

Kankerbestrijding 2017 (versie januari 2017). 
3. KWF Kankerbestrijding gaat over tot uitbetaling van de Financiering indien aan de 

Voorwaarden en alle startcondities is voldaan en het Project is gestart. 
4. KWF Kankerbestrijding levert een bijdrage aan het Projecten en vergoedt niet het gehele 

Project. Indien sprake is van Cofinanciering en/of Eigen bijdrage, dient dit in de door 
KWF Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting specifiek zichtbaar te worden 
gemaakt.  

5. Financiering van Projecten door KWF Kankerbestrijding wordt toegekend conform de 
door KWF Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting (inclusief BTW).  
Daarmee is de door KWF Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting per Project 
de basis voor de financiële verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten en dient de 
inrichting hiervan aan te sluiten op de door KWF Kankerbestrijding goedgekeurde 
projectbegroting. De subcategorieën binnen de projectbegroting zijn: 

a. Personele kosten en persoonlijk budget; 
b. Open access publicatiekosten; 
c. Materiaalkosten; 
d. Apparatuurkosten1; 
e. Kosten serviceverlenende partijen; 
f. Reis- en verblijfkosten buitenlandstage; 
g. Kosten activiteiten patiëntenparticipatie. 

Financierbare kosten, hieronder worden verstaan: 

Personele kosten en persoonlijk budget 
6. Als personele kosten komen voor financiering in aanmerking: 

a. Voor Wetenschappelijke projectmedewerkers de werkelijke personele inzet in FTE’s  
gedurende de totale looptijd van het Project van een (of meerdere) 
Wetenschappelijke  projectmedewerker(s), zoals AIO/OIO, Post-doc, Medisch 
specialist of Arts-assistent op het betreffende Project bij het Instituut waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd; 

b. Voor  niet-wetenschappelijke projectmedewerkers: die uitsluitend belast zijn met de 
feitelijke uitvoering van het Project, mag de personele inzet in FTE conform de door 
KWF Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting worden opgevoerd; 

c. Voor Wetenschappelijke projectmedewerkers  dient een sluitende urenregistratie te 
worden gevoerd, waaruit blijkt dat de werkelijke personele inzet in volledige 
overeenstemming is met de werkelijke verantwoorde personele inzet.  

                                                                        
1 KWF Kankerbestrijding kan (op advies van de KWF Adviesraad) besluiten om in 
uitzonderlijke omstandigheden apparatuurkosten te vergoeden. 
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7. Onder personele kosten wordt uitsluitend verstaan:2 
a. Werkelijke basissalaris inclusief vakantiegeld;  
b. Werkgeversdeel sociale lasten over het basissalaris inclusief vakantiegeld; 
c. Werkgeversdeel pensioenpremie over het basissalaris inclusief vakantiegeld. 

8. Het persoonlijk budget is gesteld op € 1.500,- per FTE Wetenschappelijke 
projectmedewerker per jaar. De werkelijke kosten onder deze post hoeven niet te worden 
gespecificeerd, het volstaat om het bedrag genoemd in de door KWF Kankerbestrijding 
goedgekeurde projectbegroting op te voeren.  
Uit het persoonlijk budget dienen de volgende kosten te worden voldaan: 
a. Reis- en verblijfkosten inclusief congresbezoek;  
b. Drukkosten proefschrift; 
c. Publicatiekosten (niet open access; dat is een aparte categorie). 

 

Open access publicatiekosten 
9. Onder open access publicatiekosten wordt verstaan: de publicatiekosten in een open 

access tijdschrift en kosten voor archiveren in een online repository naar keuze. Deze 
kosten dienen in de financiële verantwoording te worden gespecificeerd. Voor open 
access publicatiekosten kan maximaal € 6.000,- per Project worden vergoed. 

 

Materiaalkosten 
10. De werkelijke materiaalkosten dienen te worden gespecificeerd, conform ingediende 

projectbegroting, in de financiële verantwoording indien deze hoger zijn dan de hierna 
genoemde vaste bedragen. 

 
Bij het indienen van de projectbegroting geldt dat materiaalkosten per FTE 
Wetenschappelijke projectmedewerker per jaar tot een maximum van € 8.000,- voor 
laboratoriumwerk of € 2.000,- voor deskresearch ongespecificeerd mogen worden 
opgevoerd.  
Bij hogere benodigde bedragen dient  een onderbouwde specificatie van het totale bedrag 
bij de projectbegroting te worden ingediend. 
 
Onder materiaalkosten wordt verstaan:  
Materialen die specifiek nodig zijn voor de uitvoering van het Project en gebruikt worden 
voor laboratoriumwerk en/of deskresearch.  Zoals: 
a. Specifieke software, specifieke licenties en disposables;  
b. Verbruiksgoederen (materialen die geen economische waarde meer hebben na 

gebruik); 
c. Materiaal voor deskresearch (bijvoorbeeld literatuurstudie, enquêtes, 

marktonderzoeken);  
d. Gebruik van faciliteiten en diensten van andere afdelingen binnen het Projectteam 

(serviceverlening aan elkaar); 
e. Aanschaf en huisvesting proefdieren. 

 

                                                                        
2 Dit artikel is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 niet langer van toepassing (zie brief KWF 
Kankerbestrijding d.d. 21 februari 2019; www.kwf.nl/toelichtingpersoneelskosten). 
 

http://www.kwf.nl/toelichtingpersoneelskosten
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Apparatuurkosten 
11. KWF Kankerbestrijding staat in uitzonderlijke omstandigheden  toe dat gebruikskosten 

van specialistische apparatuur, die op het Project wordt ingezet, hieraan wordt 
toegerekend. De toerekening van deze kosten aan het Project dient op een redelijke wijze 
plaats te vinden en dient in de financiële verantwoording in de Eindrapportage 
transparant opgenomen te worden.  

 

Kosten serviceverlenende partijen 
12. De werkelijke kosten die door derde partijen in het Project zijn verricht. 
13. De werkelijke kosten voor het aanvragen van de verklaring van de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie (METc) of Centrale Commissie Medisch Onderzoek (CCMO). 
 

Reis- en verblijfkosten buitenlandstage   
14. Is de buitenlandstage niet uitgevoerd, dan mogen er geen kosten worden opgevoerd. 

De werkelijke reis-en verblijfkosten hoeven niet te worden gespecificeerd; het volstaat 
om het bedrag genoemd in de door KWF Kankerbestrijding goedgekeurde 
projectbegroting op te voeren. Bij een buitenlandstage komt voor financiering in 
aanmerking:  
a. één retourticket economy class voor de wetenschappelijk medewerker en  
b. de verblijfskosten. 
Beiden zijn gemaximeerd aan de gestelde norm conform tarieflijst-buitenland van KWF 
Kankerbestrijding.  

 

Kosten activiteiten patiëntenparticipatie 
15. Indien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden ten behoeve van 

patiëntenparticipatie, dan mogen er geen kosten worden opgevoerd. Het budget is 
gesteld op € 3.000,- per Project. De werkelijke kosten onder deze post hoeven niet te 
worden gespecificeerd, het volstaat om het bedrag genoemd in de door KWF 
Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting op te voeren. 

Niet-financierbare kosten 
16. Niet-financierbare kosten zijn: 

a. Indirecte kosten zoals personele lasten, zoals die van projectbegeleiding, de 
overheadkosten op centraal-, facultair- en/of vakgroepniveau; 

b. De inzet van FTE van zowel wetenschappelijk projectmedewerkers als niet-  
                  wetenschappelijk projectmedewerkers, die aangesteld zijn op het Project, voor  
                  het verrichten van administratieve- of onderwijstaken, het leidinggeven aan  
                  andere projecten of taken in het kader van patiëntenzorg; 

c. Huisvestings- en kantoorkosten; 
d. Werkgevers- en intentieverklaringen; 
e. Kosten voor aanvraag, instandhouding en overdracht van  octrooien; 
f. Kosten van infrastructurele voorzieningen, zoals de inrichting van laboratoria tenzij 

in de projectbegroting onder apparatuurkosten goedgekeurd en toegekend; 
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g. Kosten voor aanschaf en afschrijving voor algemene laboratoriumapparatuur3  
(bijvoorbeeld een Flow cytometer en microscopen) tenzij in de projectbegroting 
onder apparatuurkosten goedgekeurd en toegekend; 

h. Generieke software; 
i. Kosten voor desktop computers, laptops, notebooks etc. voor administratieve 

doeleinden; 
j. Kosten verbonden aan accountantscontroles; 
k. Kosten aanvragen projectvergunning Centrale Commissie Dierproeven (CCD). 

Gedeeltelijke financiering gedurende project looptijd en 

terugvordering van niet besteed geld per subcategorie. 
 

17. KWF Kankerbestrijding zal 90% van de Financiering als voorschot uitbetalen (per 
kwartaal achteraf uitgekeerd gerekend vanaf de startdatum) en 10% van de Financiering 
reserveren. Indien de goedgekeurde projectbegroting geheel is besteed, zal de 
gereserveerde 10%  worden uitgekeerd nadat de Eindrapportage door KWF 
Kankerbestrijding, op basis van het advies van de (beoordelingscommissie van de) KWF 
Adviesraad, is goedgekeurd. 

18. Indien na afloop van de looptijd van het Project sprake is van niet bestede, dan wel niet 
rechtmatig bestede gelden, van de betreffende subcategorieën, worden deze door KWF 
Kankerbestrijding verrekend met de gereserveerde 10% of, indien de niet bestede dan wel  
niet rechtmatige bestede gelden hoger zijn dan de gereserveerde 10%, worden deze 
verrekend met de eerstvolgende betaling van lopende Projecten bij het Hoofdinstituut. 
Indien er geen lopende Projecten zijn om mee te verrekenen, dient het Hoofdinstituut de 
niet bestede dan wel niet rechtmatig bestede gelden binnen 30 dagen na schrijven van 
KWF Kankerbestrijding te retourneren op bankrekening NL96RABO0383579007 van KWF 
Kankerbestrijding o.v.v. “Retour plus projectnummer”. Voor alle situaties geldt dat 
verrekening/terugvordering plaatsvindt nadat de Eindrapportage door KWF 
Kankerbestrijding, op basis van het advies van de (beoordelingscommissie van de) KWF 
Adviesraad, is goedgekeurd.  

19. Onderlinge verrekening tussen subcategorieën van over- en onderbesteding van de 
werkelijke kosten ten opzichte van de goedgekeurde projectbegroting is niet toegestaan; 
KWF Kankerbestrijding zal onderbesteding c.q. niet rechtmatige besteding per 
subcategorie terugvorderen en overbesteding per subcategorie niet aanvullen. 

20. Gedurende de looptijd van het Project zal er geen tussentijdse verrekening plaatsvinden 
tussen ontvangen betalingen en werkelijke kosten. 

Financiële verantwoording 
Het Hoofdinstituut dient ieder jaar voor 1 juni een financiële verantwoording in bij 
KWF Kankerbestrijding, waarbij de Projecten duidelijk zijn gesplitst in enerzijds lopende en 
anderzijds afgeronde Projecten. 
Het Hoofdinstituut is vrij om financiële verantwoording van afgeronde Projecten eerder bij 
KWF Kankerbestrijding in te dienen.   
21. KWF Kankerbestrijding wil een expliciete splitsing in de lopende en afgeronde Projecten, 

waarbij per Project geldt:  
                                                                        
3 KWF Kankerbestrijding kan (op advies van de KWF Adviesraad) besluiten om in 
uitzonderlijke omstandigheden deze kosten te vergoeden. 
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a. Voor de lopende Projecten:  inzicht in de werkelijke kosten ingedeeld in de 
subcategorieën conform de door KWF Kankerbestrijding goedgekeurde 
projectbegroting per boekjaar en een totaal cumulatief tot en met einde boekjaar en 
tevens vermelding van het cumulatieve ontvangen bedrag tot en met einde boekjaar. 
Op lopende Projecten is geen accountantscontrole verplicht, echter wij raden aan om 
deze wel door de accountant te laten controleren. 

b. Voor de afgeronde Projecten: inzicht in de totale werkelijke kosten over de totale 
looptijd van het Project ingedeeld in de subcategorieën conform de door KWF 
Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting en het totaal van alle ontvangen 
bedragen. De  afgeronde Projecten dienen vergezeld te gaan van een goedkeurende 
controleverklaring van een accountant, met certificerende bevoegdheid.  

22. De controleverklaring dient uiterlijk achttien (18) maanden na afloop van de looptijd van 
het Project te zijn ingediend bij KWF Kankerbestrijding. Indien er geen 
controleverklaring of geen goedkeurende controleverklaring is ontvangen, behoudt KWF 
Kankerbestrijding zich het recht voor de totale Financiering terug te vorderen. Een en 
ander op grond van artikel 2.3 d Herziene Financieringsvoorwaarden 2017 (versie januari 
2017). 

23. In de goedkeurende controleverklaring dient een duidelijke verwijzing naar het bij deze 
Financiering behorende Herzien Controleprotocol KWF Kankerbestrijding 2017 (versie 
januari 2017) te zijn opgenomen. 

24. De  (gedelegeerd) Bestuurlijk verantwoordelijke van het Hoofdinstituut ondertekent de 
financiële verantwoording.  

25. De accountant – met certificerende bevoegdheid – van het Hoofdinstituut controleert de 
juistheid van de besteding van de Financiering, de Cofinanciering en/of Eigen bijdrage 
van het Projectteam in overeenstemming met het Herzien Controleprotocol KWF 
Kankerbestrijding 2017 (versie januari 2017). De kosten verbonden aan de 
accountantscontrole komen niet voor financiering in aanmerking.  

26. KWF Kankerbestrijding behoudt zich te allen tijde het recht voor om op kosten van KWF 
Kankerbestrijding een review op de verrichte accountantscontrole dan wel  een extra 
accountantscontrole uit te laten voeren. 


