
   
 
Specifieke subsidievoorwaarden geldend voor alle overige instellingen 
 
Richtlijnen voor het opzetten van de begroting 
 
In de begroting worden de volgende posten onderscheiden: 
1. Personele kosten 
2. Materiële kosten 
3. Implementatiekosten 
4. Apparatuurkosten 
5. Overige kosten 
 
Onderstaand wordt op elk van deze posten nader ingegaan. 
 
Personele kosten 
 
Tot de personele kosten worden gerekend: 
• de feitelijke salariskosten per jaar van de direct bij de projectuitvoering betrokken 

personeelsleden; per functie de salarisschaal, het inschalingsniveau en de werktijdfactor 
aangeven, en 12 maal het brutomaandsalaris berekenen; 

• een opslagpercentage op de salariskosten ter dekking van de bijkomende personele kosten van 
40%. In het opslagpercentage zijn verdisconteerd: sociale lasten, eindejaarsuitkering, 13

de
 maand, 

vakantiegeld, wachtgeld, ziekterisico, advertentiekosten en overige wervingskosten, reiskosten 
woon-werkverkeer, ouderschapsverlof en toeslagen, kosten overig verlof, opleidingskosten, 
ondersteuning personeelszaken, gratificaties, binnenlandse reizen, uitkering bij overlijden, sociale 
activiteiten, verhuis- en installatiekosten, tegemoetkoming ziektekosten en zogenaamde einde-
projectkosten. 

 
Voor alle functies geldt dat, indien het inschalingsniveau van de betrokken functionaris nog niet 
bekend is, de salariskosten worden berekend volgens het middenpunt van de schaal. Als de 
inschaling wel bekend is, wordt uitgegaan van de reële inschaling. 
 
In de projectbegrotingen dient te worden uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de salarislasten met 
maximaal één periodiek en met een correctie ingevolge de inflatie van 2% per jaar. Bij de afrekening 
zal rekening worden gehouden met de werkelijk gemaakte kosten, met inachtneming van het 
maximaal ter beschikking gestelde subsidiebedrag. 
 
Ter dekking van de overheadkosten kan bij programma’s waar dat is aangegeven, een 
opslagpercentage op de brutosalariskosten (12 maal brutomaandsalaris plus 40%) worden berekend. 
Het opslagpercentage wordt ter vaststelling aan ZonMw voorgelegd en is geldig voor alle door de 
subsidieaanvrager in te dienen projecten. 
  
Als gevolg van de algemene overheadopslag vervallen vergoedingen voor de reguliere infrastructuur 
zoals: begeleiding, indirect personeel, algemene diensten, ethische toetsing, verzekeringen, 
huisvestingslasten, kantoormaterialen, fotografie en reproductiekosten, porti- en telefoonkosten, 
automatiserings- en overige ICT-kosten, voorbereiding congresbezoek, representatiekosten en kosten 
pagecharge/reprint/beoordelingskosten voor plaatsing van artikelen. 
 
Materiële kosten 
 
De specifiek voor het project benodigde verbruiksartikelen dienen inclusief BTW in de begroting te 
worden weergegeven. Tot de op te voeren materiële kosten worden ook verrichtingen als 
laboratoriumbepalingen, X-foto’s, echo’s en dergelijke gerekend. In het geval voor het project 
inherente excessieve reiskosten moeten worden gemaakt, kunnen deze onder de post materiële 
kosten worden opgevoerd. 
  



   
 
Implementatiekosten 
 
Onder implementatiekosten worden de kosten verstaan die worden gemaakt in het kader van het 
verspreiden en overdragen van kennis/ervaringen uit het project. Ook kosten in het kader van het 
voorbereiden van de daadwerkelijke invoering van de projectresultaten vallen hieronder. Voorbeelden 
van kostenposten zijn: publicaties, nieuwsbrieven, foldermateriaal, mailings, lezingen, expertmeetings, 
uitwisselingsbijeenkomsten en de organisatie van congressen. 
 
Apparatuurkosten 
 
Investeringen in apparatuur alsmede in infrastructuur dienen goed gemotiveerd te worden. Alleen 
kosten die specifiek voor het project worden gemaakt, zijn subsidiabel; intrestkosten worden niet 
vergoed. De kosten van investeringen (afschrijvingen) kunnen in de projectkosten worden opgenomen 
naar rato van het gebruik hiervan. Indien van apparatuur de volledige aanschafwaarde wordt 
gefinancierd, dient rekening gehouden te worden met de restwaarde van deze apparatuur. Voor 
afschrijvingen en het bepalen van de restwaarde wordt uitgegaan van de volgende percentages: 
- Computerapparatuur: 
 1

e
 jaar - 40%; 

 2
e
 jaar - 30%; 

 3
e
 jaar - 20%; 

 4
e
 jaar - 10%. 

- Overige apparatuur: 
 lineaire afschrijving in 5 jaar (20% per jaar). 
 
Overige kosten 
 
Tot de overige kosten worden gerekend: kosten zoals het uitbesteden van analysewerkzaamheden, 
juridische advisering, eventuele marketingadviezen, media-adviezen en mediakosten 
publiciteitscampagnes. 
 
Een begrotingspost van maximaal € 2.000 per onderzoekjaar kan voor congreskosten worden 
opgevoerd. Een begrotingspost van maximaal € 1.200 per project kan worden opgevoerd als bijdrage 
in de drukkosten van proefschriften, voorzover het gaat om dissertaties van personen die door ZonMw 
gefinancierd onderzoek uitvoeren dat in relatie staat met het proefschrift. 
 


