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Regeling verlening Huntington Stimulation Grant 2018 
Informatie voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 

 
 
1. Waarvoor wordt subsidie verleend? 
 
De Vereniging van Huntington verleent subsidie voor kosten die rechtstreeks door het in het 
projectvoorstel voorgestelde onderzoek worden veroorzaakt en die niet uit het universiteits- of 
instituutsbudget kunnen worden gefinancierd. In aanmerking komen onder meer kosten van voor 
het onderzoek aan te stellen personeel, verbruiksgoederen en proefdieren, en mag niet uitsluitend 
voor materiële kosten worden gebruikt. 
 
Bij aanvragen van een subsidie vraagt de Vereniging van Huntington aan de onderzoeker om een 
raming te geven van het subsidiebudget dat nodig is om het voorgenomen onderzoeksproject uit te 
kunnen voeren. Bij het opstellen van dit budget moet de onderzoeker zich houden aan de Regeling 
verlening Stimuleringssubsidie die de Vereniging van Huntington hanteert. In de tekst die hierna 
volgt wordt toegelicht welke richtlijnen er gelden voor de bekostiging van gesubsidieerd onderzoek. 
Ook wordt uitgelegd hoe de subsidieregeling praktisch wordt toegepast. Zo komt bijvoorbeeld aan de 
orde welk bedrag voor een bepaalde kostenpost mag worden opgevoerd en welke kosten niet 
worden vergoed. 
 
2. Subsidie voor materiële kosten 
 
Onder de materiële kosten vallen de kosten van verbruiksgoederen die nodig zijn om het onderzoek 
uit te voeren. Tot de materiële kosten worden ook de kosten van aanschaf en huisvesting van 
proefdieren gerekend. De kosten voor aanschaf en afschrijving van apparatuur worden niet vergoed. 
De materiële kosten moeten in de projectaanvraag duidelijk gespecificeerd worden. Het 
aanvraagformulier biedt hiertoe ruimte.  
 
3. Subsidie voor personeelskosten 
 
De Vereniging van Huntington stelt een vergoeding beschikbaar voor het aanstellen van 
onderzoekers en/of ondersteunend personeel. Het door de Vereniging van Huntington gesubsidieerd 
personeel komt in dienst van de instelling waar het onderzoek wordt verricht. De aanstelling vindt in 
principe plaats in tijdelijk dienstverband, voor de duur van de subsidie. Het is daarnaast ook 
toegestaan om personeel dat in vaste dienst van de instelling is aangesteld, voor de duur van de 
subsidie op het project in te zetten.   
 
De Regeling verlening Stimuleringssubsidie kent drie vergoedingscategorieën voor personeel: 

- junior onderzoeker,  
- senior onderzoeker, 
- ondersteunend personeel  
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 In de subsidieaanvraag moet duidelijk vermeld staan op welk niveau de gevraagde 
personeelsplaats wordt ingevuld, en wat de aanstellingsduur en aanstellingsomvang is. 

 Een gesubsidieerde personeelsplaats dient door één en dezelfde persoon te worden bezet, 
gedurende de gehele subsidieduur. 

 Binnen de vergoedingscategorie ‘junior onderzoeker’ mag subsidie worden aangevraagd voor 
het bekostigen van een AIO/OIO of vergelijkbare andere functies zoals niet-gepromoveerde 
junior onderzoekers.  

 De categorie ‘senior onderzoeker’ is bestemd voor het vergoeden van de bekostiging van arts-
assistenten in opleiding, postdocs en andere onderzoekers op vergelijkbaar niveau. 

 De categorie ‘ondersteunend personeel’ is bestemd voor analisten en ander technisch 
personeel zoals statistici. 

 Voor alle aan te stellen personeel wordt geen benchfee verleend.  
 
4. Aangevraagde subsidie versus toegekend subsidiebedrag 
 
De definitieve vaststelling van het subsidiebedrag gebeurt door de Vereniging van Huntington ten 
tijde van de subsidietoekenning. Het is mogelijk dat het toegekende bedrag afwijkt van het bedrag 
dat u aanvraagt. Het toe te kennen subsidiebedrag kan echter nooit hoger zijn dan het maximum 
subsidiebedrag dat voor de stimuleringsprijs geldt. De verantwoordelijkheid om de beschikbare 
middelen optimaal in te zetten zodat het onderzoek zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd, wordt 
gelegd bij de projectleider. Als daarvoor verschuivingen binnen het projectvoorstel tussen de 
vergoedingen voor personele en materiële kosten nodig zijn dan zal de VvH dat in de regel toestaan. 
Voorwaarde is wel dat de projectleider hiervoor toestemming aan de VvH vraagt en dat de middelen 
uitsluitend bestemd mogen worden voor het betreffende projectvoorstel.  
Aan het einde van de projectduur vraagt de Vereniging van Huntington een financiële 
verantwoording. Als daaruit blijkt dat de werkelijke kosten minder zijn geweest dan aangevraagd, 
dan kan de Vereniging van Huntington besluiten om de te veel betaalde subsidie terug te vorderen. 
Het is daarom belangrijk dat u voor wijzigingen in de besteding schriftelijk toestemming vraagt aan 
de VvH. 
 
5. Betalingsritme 

 
Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee termijnen betaald, te weten 50% aan het begin en 
50% op het einde. De tweede betaling vindt plaats na afloop van het project, nadat een inhoudelijke 
rapportage door de projectleider is ingediend en door de Vereniging van Huntington is goedgekeurd. 
Indien deze eindrapportage niet kan worden goedgekeurd, wordt het tweede deel van de subsidie 
niet uitbetaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

6. Voor de financiële administratie: welke kosten zijn opgenomen in de vergoedingen? 
 
In de vergoeding voor personeelskosten is opgenomen: 

 Een basissalaris inclusief vakantietoeslag (8%) 

 Een opslag voor werkgeverslasten (25,5%) 
 

Kosten die niet opgenomen zijn in het subsidiebedrag en die niet worden vergoed:  

 Eindejaarsuitkering. 

 Opslag voor overige personeelskosten, waaronder bijvoorbeeld de vergoeding voor 
advertentiekosten, kosten voor opleiding en vervanging bij ziekte.  

 Einde projectvergoeding, waaronder bijvoorbeeld kosten ten behoeve van eventuele 
verlengingen, (afkoop) wachtgeldlasten, bindingspremies, afwijkende inschalingen en 
dergelijke. 

 Jaarlijkse indexering ter compensatie van de stijging van salarissen. 

 Indirecte personele lasten, waaronder bijvoorbeeld de kosten voor de begeleiding van het 
project, en overheadkosten (centraal-, facultair-, en/of vakgroepsniveau). 

 De kosten van de benodigde infrastructurele voorzieningen (zoals de inrichting van de 
laboratoria). Het instituut waar het onderzoek wordt uitgevoerd wordt geacht hierin te 
voorzien.  

 Overige huisvestingslasten. 

 Rapportagekosten alsmede secretariaatskosten et cetera.  
 


