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Aanvragen voor een bijdrage aan de drukkosten 

van een proefschrift 
 

Aanvragen voor een bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift kunnen doorlopend 

ingediend worden. Na goedkeuring wordt maximaal een bedrag van € 600,- toegekend. Voor het 

aanvragen van een bijdrage zijn geen standaardformulieren aanwezig. De subsidievoorwaarden 

zijn hieronder weergegeven. 

 

Subsidievoorwaarden 
 

 Subsidie wordt toegekend voor proefschriften over onderzoek naar multiple sclerose (MS) 

aan een Nederlandse universiteit.  

 

 De subsidieaanvraag dient voor het verschijnen van het proefschrift te worden gedaan. 

 

 Beoordeling van subsidieaanvragen vindt plaats door de coördinator onderzoek en indien 

nodig door het Dagelijks Bestuur van de Wetenschappelijke Raad van Stichting MS 

Research. 

 

 De maximumbijdrage aan drukkosten van een proefschrift bedraagt € 600,-. 

 

 Stichting MS Research subsidieert geen proefschriften samen met fondsenwervende 

instellingen zonder CBF-keurmerk. 

 

 Personen die op enigerlei wijze betrokken waren bij de uitvoering van het in het proefschrift 

beschreven onderzoek, hebben geen fondsen aangenomen van, dan wel geworven voor 

instanties in Nederland zonder CBF-keurmerk, voor zover deze instanties actief zijn op de 

aandachtsgebieden, in ruime zin, van Stichting MS Research. In geval van twijfel dient 

contact opgenomen te worden met de Directeur van Stichting MS Research. 

 

 De naam en/of het logo van Stichting MS Research dient in het proefschrift vermeld te 

worden. Het logo van Stichting MS Research is in digitale vorm beschikbaar op 

msresearch.nl/logo. 

https://msresearch.nl/logo/
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 Ontvangers van subsidie dienen 3 exemplaren van het proefschrift naar Stichting MS 

Research te sturen. (Stichting MS Research, Afdeling Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE, 

Voorschoten) 

 

 Ontvangers van subsidie dienen een elektronische file met een Engels- en Nederlandstalige 

samenvatting naar Stichting MS Research te sturen (subsidies@msresearch.nl). Tevens 

dienen zij mee te werken aan het opstellen van een korte Nederlandse samenwerking 

geschikt voor een niet-wetenschappelijk publiek. Stichting MS Research gebruikt 

bovengenoemde samenvattingen als basis voor publiciteitsuitingen onder andere op de 

website van de Stichting. 

 

 De toegekende subsidie is expliciet bedoeld voor financiering van de drukkosten van het 

proefschrift. Dit betekent dat Stichting MS Research zich het recht voorbehoudt deze 

subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen indien de totaal verkregen fondsen het 

begrotingstekort voor de drukkosten overschrijden. Met het proefschrift dient een definitief 

overzicht van voor het drukken van het proefschrift gemaakte kosten en verkregen 

inkomsten meegezonden te worden. 

 

 Indien de personeelskosten van de promovendus (gedeeltelijk) gefinancierd zijn door een 

subsidie van Stichting MS Research, dient in eerste instantie de benchfee van betreffende 

subsidie te worden aangewend. Alleen in uitzonderlijke gevallen, nadat is aangetoond dat de 

benchfee volledig is besteed aan kosten voor o.a. congresbezoeken, kan de promovendus 

alsnog in aanmerking komen voor een bijdrage aan de drukkosten van het proefschrift. 

 

 Stichting MS Research is verplicht om en maakt melding van uitgekeerde subsidies bij de 

Belastingdienst. Ontvangers van subsidie kunnen het ontvangen bedrag opnemen als 

‘resultaat uit overige werkzaamheden’ bij de aangifte inkomensbelasting. De aanvrager dient 

het bij de belastingdienst aangegeven totaal bedrag zelf te splitsen in inkomen en in 

vergoeding voor gemaakte kosten.  
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