
Invulhulp Begrotingsformulier 
Deze invulhulp is een toelichting op het bestand ‘Budget Form NWA-KPR 2020’ 
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Algemene opmerkingen 
• Vul in het begrotingsformulier enkel de blauwe velden in, de rest wordt automatisch berekend. 
• Bij vragen, neem contact met ons op via nwa-routes@nwo.nl. 
• Deze invulhulp is bedoeld als ondersteuning bij het invullen van uw begrotingsformulier. U bent 

zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de begroting, overeenkomstig de Call for Proposals 
Nationale Wetenschapsagenda, Kleine projecten voor NWA-routes 2020.   

 

  

mailto:nwa-routes@nwo.nl


Personele kosten 
Hoe is de budgetpost ‘Personele kosten’ onderverdeeld in het begrotingsformulier? 
De budgetpost is verdeeld in: 

• Personeel academische instellingen; 
o NFU salaristabel - Personeelsposities 
o VSNU salaristabel - Personeelsposities 

• Personeel overige instellingen.  
 

Personeel academische instellingen 
Hoe moeten de fte worden gebruikt in de berekening?  
De begroting rekent met fte x maanden. De fte wordt gezien als hoeveel mankracht aangesteld op het 
project. Als het NWA-project vraagt om één fulltime postdoc voor 3 jaar, moet dit worden geschreven als 
1,0 x 36, niet als 3,0 x 12: 

• met 1,0 x 36 wordt salaris begroot voor 1 persoon voor 36 maanden (€ 235.705) en 
• met 3,0 x 12 wordt salaris begroot voor 3 personen voor ieder 12 maanden (€ 228.543).  

 
Bijvoorbeeld: 

 
 
Wanneer haalt het begrotingsformulier informatie uit de kolom ‘Amount’? 
Dit gebeurt enkel bij de personeelspositie ‘Overig wetenschappelijk personeel’. Voor alle andere 
personeelsposities worden de salaristabellen gebruikt. Bedragen ingevuld onder ‘Amount’ bij de andere 
posities worden genegeerd.  
 

Overig Wetenschappelijk Personeel 
Waarom is er geen onderscheid tussen NFU en VSNU bij deze positie? Waarom moet hier 
‘Amount’ worden ingevuld? 
Bij deze personeelspositie zit geen vaste salaristabel. Daarom staat er geen NFU of VSNU voor. Dit is ook 
de reden waarom ‘Amount’ moet worden ingevuld. Vul hier het totale bedrag in wat voor deze positie van 
toepassing is. Het bedrag ingevuld bij ‘Amount’ wordt gebruikt in de verdere berekening.  
 
Bijvoorbeeld: 

 
 
Waar voer ik een AIOS/ANIOS op? 
Deze valt onder de categorie ‘Overig Wetenschappelijk personeel’.  
 

  



Personeel overige instellingen 
Waar kan ik financiering aanvragen voor de inzet van vast aangesteld personeel bij een 
Hogeschool, TO2-instelling of Rijkskennisinstelling? 
De salariskosten van aangesteld HBO/TO2/RKI-personeel dat voor (een deel van) de duur van het 
voorgestelde project op dat project werkzaam zal zijn, kunnen voor die duur volgens de handleiding 
overheidstarieven worden opgevoerd onder ‘Personeel overige instellingen’. Tevens kunnen de 
salariskosten voor tijdelijk aan te stellen personeel bij deze instellingen volgens de handleiding 
overheidstarieven worden opgevoerd onder ‘Personeel overige instellingen’.  
 
Hoe bereken ik de salariskosten voor ‘Personeel overige instellingen’? 
In het begrotingsformulier kiest u in de kolom ‘Category’ de positie die u wilt aanvragen. U vult dan in de 
kolom ‘Rate [/hr]’ het uurtarief in waar u voor kiest. Tenslotte vult u in de kolom ‘Hours’ het aantal uur 
in waarvoor u het personeelslidwilt aanstellen. De salariskosten worden berekend door middel van uur * 
tarief.  

 
Materiële kosten  
Het subtotaal van materiele kosten wordt rood, waarom gebeurt dat? 
Aan materieel krediet kan maximaal € 15.000 per subproject worden aangevraagd. Bij meer dan 
€15.000 kleurt het subtotaal van materiele kosten rood.  
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