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6.1 Regeling in-kind bijdragen door private en (semi-)publieke partijen 

 

 
Definities 

 
Private partijen 

Ondernemingen worden aangemerkt als private partners. Onder onderneming 

verstaat NWO: activiteit van een organisatorisch verband of een persoon gericht op 

duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal 

en met het oogmerk winst te behalen. Internationale private partijen kunnen 

meedoen. 

 
(Semi-)publieke partijen 

Als publieke partners worden aangemerkt instellingen die niet tot de door NWO 

erkende onderzoeksinstellingen behoren (i.e. instellingen die niet bij NWO 

voorstellen mogen indienen, zoals TNO en DLO) en niet tot de categorie van private 

partijen behoren. 
 

 
 

Bepalingen 

 
1. Mogelijkheid tot deelname door private partijen en (semi-)publieke 

partijen met in-kind bijdragen 

Private partijen en (semi-)publieke partijen participeren doorgaans in NWO 

onderzoeksprogramma’s door middel van een financiële contributie aan het 

programma- dan wel projectbudget. 
 

 
In de NWO projecten kunnen private en (semi-)publieke partijen participeren met 

een (gedeeltelijke) in-kind bijdrage onder de volgende voorwaarden: 

 De private en publieke partners in het projectconsortium dienen naast de NWO 

financiering gezamenlijk tenminste 25% van de projectkosten bij te dragen in 

deze call. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in- 

kind zijn. De totale in-kind bijdrage mag echter nooit meer dan de helft zijn 

van de totale bijdrage van het projectconsortium (publieke en private 

partners) aan een project. De uitgangswaarde voor de dekking van de 

projectkosten van een aanvraag is dus: 75% NWO-financiering + 12,5% cash 

partnerbijdrage + 12,5% in-kind partnerbijdrage. Een lagere in-kind deelname 

is mogelijk zolang dit door een hogere cash bijdrage gecompenseerd wordt tot 

de gevraagde verhouding van NWO-financiering – partner inbreng. In cash 

bijdragen worden verrekend met NWO. 

 In-kind bijdragen moeten: 

 essentieel zijn voor het project; 

 opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de 

onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de private dan wel 

(semi-) publieke partij participeert; 

 vallen binnen één van de onder 3 vermelde kostencategorieën. 
 

 
2. Committering 

Indien een externe partner zal participeren in het onderzoeksproject met een 

(gedeeltelijke) in-kind bijdrage zoals hierboven omschreven, zal deze (private of 

publieke) partij zich voor de betreffende in-kind bijdrage plus eventuele financiële 

(cash) bijdrage aan het NWO-project committeren. 

 
3. In te brengen in-kind bijdragen 

In een onderzoeksproject mogen door private en publieke partijen als in-kind 

bijdragen worden ingebracht de volgende rechtstreeks aan het onderzoeksproject 

toe te rekenen en door de externe private of publieke partij gemaakte kosten (zie 

ook bepaling 1): 
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 Loonkosten, met dien verstande dat wordt uitgegaan van een uurloon, 

berekend op basis van het jaarloon bij een volledige dienstbetrekking volgens 

de kolom loon voor de loonbelasting van de loonstaat, verhoogd met de 

wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, en van 1650 

productieve uren per jaar. Hierover mag een opslag worden opgevoerd voor 

overige algemene kosten, groot ten hoogste 50% van de hierboven bedoelde 

loonkosten. Het hieruit volgende aan het project toe te schrijven uurtarief, 

inclusief de genoemde 50% opslag voor algemene kosten, is gemaximeerd op 

€ 100. Project management, begeleiding, coördinatie en consultancy vallen 

niet onder de matching. 

 Kosten van te verbruiken materialen, hulpmiddelen en software(licenties) die 

direct verband houden met project, gebaseerd op de oorspronkelijke 

aanschafprijzen. 

 Gebruik van apparatuur, machines, en infrastructuur: 

 Kosten van aanschaf en gebruik van apparatuur, machines, en 

infrastructuur, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de aan 

het project toe te rekenen afschrijvingskosten, berekend op basis 

van de oorspronkelijke aanschafprijzen en een afschrijvingstermijn 

van tenminste vijf jaar; kosten van consumables en onderhoud 

tijdens de gebruiksperiode. 

 Kosten van aanschaf en gebruik van apparatuur, machines en 

infrastructuur, die niet uitsluitend voor het project zijn aangeschaft, 

worden slechts als projectbijdragen op de voet van het hier 

bovenstaande naar rato in aanmerking genomen, indien een 

sluitende urenverantwoording per machine respectievelijk van de 

apparatuur aanwezig is. 

 In-kind bijdragen in de vorm van korting op de normale aanschafprijs 

in het economisch verkeer (list-prijs) van apparatuur, machines en 

infrastructuur. De korting dient dan minimaal 25% van de listprijs te 

bedragen. De kosten die ten laste gebracht worden van het 

apparatuur budget van het project bedragen dan de listprijs 

verminderd met die korting. 

 In-kind bijdragen in de vorm van het beschikbaar stellen van 

software. 
 

 
4. Verantwoording van in-kind bijdragen 

Private en publieke partijen dienen hun in-kind bijdragen aan NWO te 

verantwoorden middels een opgave van ingebrachte kosten, te verstrekken aan 

NWO binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject waaraan de in-kind 

bijdrage is geleverd. De aanvraag tot vaststelling van de in-kind bijdrage dient 

tegelijkertijd met de aanvraag tot subsidievaststelling door de academische 

partner(s) te worden ingediend, vergezeld van een gezamenlijke inhoudelijke 

eindrapportage. Indien de te verantwoorden in-kind bijdrage hoger is dan k€ 125 

dient een accountantsverklaring te worden aangeleverd. In andere gevallen volstaat 

een schriftelijke verklaring dat de ingebrachte in-kind inspanningen daadwerkelijk 

aan het project toe te schrijven zijn. 

 
Indien de private of publieke partij die zich met een in-kind bijdrage aan een 

onderzoeksproject heeft gecommitteerd en (een deel van) deze in-kind bijdrage 

uiteindelijk niet inbrengt dan wel niet kan verantwoorden, zal NWO deze partij 

factureren voor (dit deel van) de in-kind bijdrage zodat de totaal toegezegde 

bijdrage gestand wordt gedaan. 


