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Regeling administratie en verantwoording NWO-Stevinpremie 
(met ingang van 1 juni 2021) 
 
1 De premie is bestemd voor een onderzoeker werkzaam aan een  van de kennisinstellingen genoemd in 

artikel 1.1, lid 1 van de NWO subsidieregeling 2017  voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek 
en daaraan verbonden kennisbenuttingsactiviteiten in Nederland. De ontvanger van de premie, hierna 
te noemen laureaat, geniet daarbij een ruime mate van bestedingsvrijheid. Indien besteding plaatsheeft 
in het kader van het programma van een onderzoekschool, zal de laureaat over de besteding in overleg 
treden met het bestuur van de desbetreffende onderzoekschool. De bestedingstermijn is in principe vijf 
jaar. 
 

2 De laureaat legt een bestedingsplan voor aan de raad van bestuur van NWO, waarin in globale zin is 
aangegeven hoeveel geld naar verwachting per jaar zal worden besteed en welke bestedingsdoeleinden 
worden voorzien. De raad van bestuur van NWO stelt het bestedingsplan vast.  
 

3 Het bestedingsplan bevat de kosten van administratie en verantwoording, alsmede een voorziening voor 
eventuele wacht- en uitkeringsgelden voortvloeiend uit aanstellingen ten laste van de premie. Ook zijn 
eventuele baten (bijvoorbeeld rente inkomsten in lijn met geldende marktrente) in het plan vermeld. 
Tenslotte bevat het bestedingsplan een korte inhoudelijke samenvatting (1A4). Voor personeel dat een 
substantiële bijdrage levert aan het onderzoek kan subsidie voor de salariskosten worden aangevraagd. 
Subsidiëring van deze salariskosten is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het 
personeel is/wordt aangesteld. 

a. Voor universitaire instellingen worden salariskosten gefinancierd conform de op het 
moment van subsidieverlening geldende VSNU-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen) 

b. Voor universitair medisch centra worden salariskosten gefinancierd conform de op het 
moment van subsidieverlening geldende NFU-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen) 

c. Voor de Nederlandse Cariben geldt dat de Rijksoverheid in Caribisch Nederland ambtenaren 
op de BES-eilanden onder andere voorwaarden in dienst neemt dan in Europees Nederland. 
https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-
nederland/arbeidsvoorwaarden 
 

4 De laureaat kan met instemming van de raad van bestuur van NWO tussentijdse wijzigingen in het 
bestedingsplan aanbrengen.  
 

5 De laureaat geeft bij de indiening van het bestedingsplan aan welke kennisinstelling het beheer en de 
administratie van de premie verzorgt. Na vaststelling van het bestedingsplan maakt NWO de gehele 
premie over naar deze instelling. 
 

6 De door de laureaat gekozen kennisinstelling beheert en verantwoordt de premie zoals gebruikelijk bij 
door NWO aan de instelling verstrekte subsidies en richt de administratie op zodanige wijze in dat 
controle door NWO te allen tijde mogelijk is. 
 

7 Bij publicaties voortkomend uit het onderzoek gefinancierd door de premie, stelt NWO het op prijs 
wanneer vermeld wordt dat het onderzoek (mede) door de Stevinpremie gefinancierd is. Bijvoorbeeld 
door de onderstaande zin op te nemen: 

http://www.nwo.nl/salaristabellen
http://www.nwo.nl/salaristabellen
https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden
https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden


    

 

2/3  

 

• Dit onderzoek wordt (mede) gefinancierd uit de NWO-Stevinpremie toegewezen aan <naam 
laureaat> door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

• This research is (partly) financed by the NWO Stevin prize awarded to <naam laureaat> by the 
Dutch Research Foundation 

 
8 Alle wetenschappelijke resultaten van onderzoek gefinancierd door NWO dienen onmiddellijk (op het 

moment van openbaar maken) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende 
manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u 
op www.nwo.nl/openscience. 
 

9 Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die voortkomen 
uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar 
komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers 
over het belang van verantwoord datamanagement vergroten. Meer informatie over het 
datamanagementprotocol van NWO staat op https://www.nwo.nl/algemeen/beleid/open-
science/datamanagementplan. 
 

10 Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en billijke 
verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit 
Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruik maken van genetische bronnen in/uit het 
buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO 
gaat er vanuit dat de laureaten de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen. 
 

11 Voor bepaald onderzoek is een goedkeurende verklaring van een erkende Medisch Ethische 
Toetsingscommissie (METC) of de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) nodig. Daarnaast is voor 
bepaald onderzoek een vergunning nodig op grond van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). De 
laureaten zijn zelf verantwoordelijk voor het nagaan of hun onderzoek ethische vragen op kan roepen 
en indien nodig voor het verkrijgen van de juiste goedkeurende verklaring/vergunning. 
 

12 Al het onderzoek dat NWO financiert, dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de nationaal 
en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de 
‘Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2018’ (VSNU). 

13 Kennisbenutting vergroot de kans op maatschappelijke impact van onderzoek en is daarom een 
belangrijk onderdeel van de NWO-strategie voor 2019-2022. Om recht te doen aan de verschillende 
verwachtingen op het gebied van maatschappelijke impact, hanteert NWO drie benaderingen. Deze 
richten zich in verschillende en proportionele mate op het stimuleren van kennisbenutting. De drie 
impactbenaderingen worden de “Impact Outlook”, “Impact Plan” en “Impact Focus” benadering 
genoemd. Binnen de benaderingen passen verschillende activiteiten vanaf het begin van de 
onderzoekformulering, gedurende de uitvoering en na afloop van het onderzoek. Voor het onderzoek 
gefinancierd door de Stevinpremie verwacht NWO dat voornamelijk de Impact Plan en de Impact Focus 
benadering gehanteerd zullen worden. Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid zie: 
Kennisbenutting | NWO. 

 
14 Wanneer na vijf jaar de toegewezen premie niet volledig besteed is, kan de laureaat een verzoek tot 

verlenging bij NWO indienen. Bij het verzoek voegt de laureaat een verantwoording van de tot dan toe 
bestede middelen, een kort inhoudelijk verslag (1A4) en een plan voor de komende periode. 

http://www.nwo.nl/openscience
https://www.nwo.nl/algemeen/beleid/open-science/datamanagementplan
https://www.nwo.nl/algemeen/beleid/open-science/datamanagementplan
http://www.absfocalpoint.nl/
https://www.nwo.nl/kennisbenutting
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15 De kennisinstelling die het beheer en de administratie verzorgt is verplicht aan het einde van de 

premieperiode aan NWO opgave te doen van alle bestedingen over de gehele periode. Deze 
eindafrekening moet zijn goedgekeurd door het hoofd van de financiële eenheid waar de premie ter 
administratie is ondergebracht. 
 

16 Indien het onderzoek tijdens de looptijd wordt beëindigd, hetzij door aanvaarding van een betrekking in 
het buitenland door de laureaat hetzij in het geval van zijn/haar ernstige ziekte of overlijden, dan valt 
het op dat moment nog resterende vrije gedeelte van de premie terug aan NWO. In dit geval moet een 
tussentijdse afrekening bij NWO worden ingediend die is goedgekeurd door het hoofd van de financiële 
eenheid waar de premie ter administratie is ondergebracht.  

 


