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A. ALGEMEEN 
 

A1. Voorwaarden voor subsidiëring door Stichting MS research 

 
▪ Stichting MS Research beoogt die researchprojecten te ondersteunen die aan de hoogste 

kwaliteitseisen voldoen. 
 

▪ De Stichting financiert voor onderzoeksprojecten van maximaal 6 maanden aan een 
onderzoeksinstituut in binnen- of buitenland. De vergoeding is afhankelijk van de duur van het 
onderzoek. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is € 20.000 voor 6 maanden. 
De subsidie dient te worden besteed aan fundamenteel MS-onderzoek. 

 

▪ De Monique Blom-de Wagt Grant is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Blom-
de Wagt Foundation en wordt financieel mogelijk gemaakt door deze Stichting. Indien Stichting 
Blom-de Wagt Foundation wegens omstandigheden of besluitvorming afziet van het 
beschikbaar stellen van de geoormerkte gelden voor een reeds beoordeelde en/of 
gehonoreerde subsidie, vervalt de toekenning volledig of deels. Stichting MS Research is niet 
aansprakelijk voor de financiële gevolgen van dergelijk besluit. 

 

▪ De subsidieaanvraag dient plaats te vinden voor aanvang van de werkzaamheden. 
 

▪ Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers welke werkzaam zijn als 
promovendus of junior postdoc bij een Nederlandse of Belgische onderzoeksinstelling. De 
supervisor (co-applicant) draagt samen met de aanvrager de dagelijkse verantwoordelijkheid 
voor het onderzoek. Uitsluitend gepromoveerde onderzoekers met een vaste aanstelling 
kunnen als supervisor een aanvraag bij de Stichting indienen.   

 

▪ De Grant kan uitsluitend aangevraagd worden door promovendi en onderzoekers die maximaal 
6 jaar gepromoveerd zijn (gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van de 
desbetreffende ronde). 

 

▪ Kandidaten die nog bezig zijn met hun promotieonderzoek mogen alleen een aanvraag 
indienen wanneer hun (co-)promotor betrokken is bij het onderzoek als mede-aanvrager.  

 
▪ Kandidaten die niet meer werkzaam zijn bij een Nederlandse of Belgische onderzoeksinstelling 

mogen alleen een aanvraag indienen wanneer een senior onderzoeker met een vaste 
aanstelling in Nederland of België betrokken is bij het onderzoek als mede-aanvrager.  

 

▪ Het is een pré als de subsidie wordt aangewend voor een onderzoeksproject bij een ander 
(buitenlands) instituut dan waar de aanvrager is gepromoveerd of werkzaam is. 

 

▪ De aanvrager blijft in dienst bij zijn/haar huidige werkgever of gaat in dienst bij de gastinstelling. 
Eventuele reis- en verblijfskosten worden overgemaakt aan de aanvrager zelf. Er bestaat geen 
dienstverband met Stichting MS Research.  
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▪ Stichting MS Research is verplicht om en maakt bij de Belastingdienst melding van het 
subsidiedeel dat zij rechtstreeks uitkeert aan de aanvrager (reis- en verblijfskosten). 
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.  

 

▪ De aanvrager (projectleider) draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderzoek en 
is inhoudelijk het aanspreekpunt voor het project. Bij een niet-gepromoveerde projectleider 
en/of projectleider zonder aanstelling bij een Nederlands en/of Belgisch onderzoeksinstituut, 
draagt ook de mede-aanvrager de volledige verantwoordelijkheid voor het onderzoek.  

 

▪ Indien voor het project of voor onderdelen ervan ook bij een andere instantie financiële steun 
is gevraagd, dient Stichting MS Research daarvan vooraf of terstond in kennis te worden 
gesteld. Indien dit het geval is dan zal Stichting MS Research in overleg met de betreffende 
instantie(s) bezien op welke wijze het project wordt gefinancierd. 

 

▪ Stichting MS Research financiert geen onderzoek samen met fondsenwervende instellingen 
zonder CBF keurmerk. De Stichting behoudt zich te allen tijde het recht om financiering samen 
met andere partijen te heroverwegen. 

 

▪ Projectleiders en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van het project, 
zullen geen fondsen aannemen van, dan wel werven 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 vooraf contact opgenomen te worden met de 
Directeur van Stichting MS Research. 

 

▪ Correspondentie met betrekking tot een aangevraagd of toegekend project moet worden 
gevoerd onder verwijzing naar het door de Stichting toegekende projectnummer. 

 

▪ Stichting MS Research behoudt zich het recht voor om onderzoek te verrichten, dan wel te laten 
verrichten bij de subsidie ontvangende instelling naar de wijze van besteding van de 
uitgekeerde subsidiegelden. 
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A2. Richtlijnen voor aanvragers 

 

A2.1 Wat kan aangevraagd worden 

De subsidie vormt een aanvulling op een bestaand reeds gefinancierd onderzoeksproject. Het doel 
van de subsidie is het vergaren van aanvullende data waardoor het onderzoek een flinke stap verder 
komt. De subsidie kan bijvoorbeeld aangewend worden voor extra experimenten, die noodzakelijk 
zijn om bevindingen te publiceren. De subsidie biedt ook de mogelijkheid om preliminaire data 
(voorwerk) te verkrijgen, dat de basis vormt voor een nieuw project binnen de onderzoekslijn van 
de groep. Ook kan de subsidie ingezet worden voor het uittesten en/of leren van nieuwe 
experimentele technieken. Kandidaten kunnen een aanvraag indienen voor een project van 
maximaal 6 maanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan één (gast)instelling. De kandidaat blijft 
in dienst bij zijn/haar huidige werkgever of gaat in dienst bij de gastinstelling. De gastinstelling 
neemt de kandidaat in dienst onder vergelijkbare voorwaarden als die gelden voor een gemiddelde 
postdoc in dienst bij de gastinstelling. Het gastinstituut moet een publiek gefinancierde erkende 
instelling voor wetenschappelijk onderzoek zijn. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de 
daadwerkelijke kosten, maar bedraagt maximaal € 20.000 voor 6 maanden.   
 
A2.2 Het opstellen van de aanvraag 

De aanvraag omvat een voorstel in het Engels dat het uit te voeren onderzoek beschrijft, een 
gedetailleerde begroting, het CV van de aanvrager, een aanbevelingsbrief en indien van toepassing 
een verklaring van het beoogde gastinstituut. De aanvraag wordt ingediend op het daarvoor 
bestemde aanvraagformulier. 
 

 

A3. Proefdieren en patiëntenstudies 

 
Een voorwaarde voor subsidiëring door Stichting MS Research is dat het ontvangende instituut 
over alle wettelijk of anderszins vereiste vergunningen en faciliteiten beschikt die nodig zijn voor 
de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Onder vergunningen wordt hierbij ook een 
goedkeuring van de centrale commissie mensgebonden onderzoek (CCMO), medisch ethische 
toetsingscommissie (METC) en centrale commissie dierproeven (CCD) verstaan, indien van 
toepassing voor de betreffende onderzoekslijn. Een kopie van de CCMO, METC en/of CCD 
goedkeuring dient aan Stichting MS Research overlegd te worden voordat het project van start 
gaat. Als aan bovengenoemde voorwaarden niet kan worden voldaan, vervalt de toegekende 
subsidie. 
 
Stichting MS Research streeft ernaar om het gebruik van dierproeven tot een minimum te beperken. 
Om deze reden dienen aanvragen voor projecten waarin dierproeven worden gebruikt, vergezeld te 
gaan van een addendum waarin wordt gemotiveerd waarom het onderzoek niet zonder dieren, met 
een lagere diersoort of met minder ongerief voor de dieren uitgevoerd kan worden. Deze motivatie 
zal worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van de Stichting. 
 
De subsidieontvanger vrijwaart Stichting MS Research voor aanspraken van derden ter zake van 
alle schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte activiteiten en de daarmee samenhangende 
verspreide publicaties, alsmede verrichte handelingen in relatie tot het gesubsidieerde onderzoek. 
Stichting MS Research gaat er derhalve vanuit dat de aanvrager zorg draagt voor het afsluiten van 
de daartoe geëigende verzekering door het instituut waar het onderzoek plaatsvindt. 
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Na goedkeuring dient in bepaalde gevallen, op verzoek van de Stichting, een voor het algemene 
publiek begrijpelijke tekst te worden aangeleverd, waarin wordt toegelicht waarom het onderzoek 
op deze wijze moet worden verricht en wat het bijdraagt aan de vorderingen binnen het MS-
onderzoek. 
 
 

A4. Start van het project  

 

Onderzoeksprojecten die door Stichting MS Research worden toegekend dienen uiterlijk 6 
maanden na de datum van de toekenningsbrief te zijn gestart. Indien deze startdatum onverhoopt 
niet wordt gehaald, dient bij de subsidieronde voorafgaand aan het eind van deze 6 maanden 
schriftelijk een verzoek tot uitstel ingediend te worden. Dit verzoek dient zowel een beschrijving 
van de noodzaak van het uitstel te bevatten als een motivatie waarom het onderzoek nog relevant 
en actueel is. Indien een onderzoeksproject niet binnen 24 maanden na toekenning is gestart, 
vervalt het toegekende bedrag aan Stichting MS Research. 
 
Het startformulier dient minimaal 4 weken voor aanvang van het onderzoek in bezit te zijn van 
Stichting MS Research. Het is een vereiste dat het formulier ook door de ontvangende 
onderzoeksinstelling ondertekend wordt. Daarmee verklaart de onderzoeksinstelling dat de 
onderzoeker bij deze instelling in dienst komt voor tenminste de duur van het in de aanvraag 
beschreven onderzoek. Het gastinstituut verplicht zich hiermee de onderzoeker in de gelegenheid 
te stellen het onderzoeksplan uit te voeren. 
 
A4.2 Wijzigingen gedurende looptijd van een project 

Gedurende de looptijd van het project dienen eventuele onderbrekingen per direct schriftelijk 
gemeld te worden bij Stichting MS Research. Indien de totale tijd van de onderbrekingen de duur 
van 12 maanden overschrijdt, dient een schriftelijk verzoek tot hervatting ingediend te worden. Dit 
verzoek dient zowel een beschrijving van de noodzaak van de onderbrekingen te bevatten als een 
motivatie waarom het onderzoek nog relevant en actueel is. Indien de totale duur van de 
onderbrekingen 24 maanden overschrijdt, wordt het project stopgezet en vervalt het resterende 
subsidiebedrag aan Stichting MS Research. 
 
 

A5. Fondsenwerving en/of voorlichting 

 
Van de subsidieontvanger wordt verwacht dat deze, indien nodig, medewerking verleent aan 
activiteiten van Stichting MS Research op het gebied van fondsenwerving en/of voorlichting. Het 
jaarlijks aanleveren van een Nederlandstalige publieksamenvatting maakt deel uit van deze 
subsidievoorwaarde. Deze samenvatting vormt de basis voor het digitale overzicht van 
gesubsidieerde projecten op de website van Stichting MS Research. Daarnaast kan de Stichting de 
informatie uit de samenvatting benutten voor voorlichting en/of fondsenwervende activiteiten via 
verschillende kanalen waaronder de digitale nieuwsbrief, websites, social media en het magazine 
‘Rondom MS’. Van de subsidieontvanger wordt tevens verwacht, dat hij/zij op uitnodiging van de 
Stichting participeert bij activiteiten op lokaal en/of nationaal niveau. 
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A6. Publiciteit en octrooiaanvragen 

 

A6.1 Publicaties 

Wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke publicaties over het onderzoek dat is uitgevoerd met 
steun van de Stichting zullen hieromtrent een mededeling bevatten. Dit betreft ook vermeldingen 
van (resultaten van) het project op websites. In Engelstalige publicaties dient de Engelstalige naam 
van de Stichting, Dutch MS Research Foundation, vermeld te worden. De Stichting ontvangt van 
elke publicatie een PDF (via subsidies@msresearch.nl). 
 
Wetenschappelijke publicaties kunnen in principe alleen als resultaat van een project worden 
opgevoerd indien: 1) ten minste één van de personen wier salarislasten door het project 
gesubsidieerd worden medeauteur is en 2) de steun van Stichting MS Research en het 
projectnummer in het artikel vermeld zijn. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om, in plaats 
van een auteurschap, de bijdrage van een op het project werkzame analist te vermelden in de 
rubriek ‘acknowledgements’. 
 
Bij presentaties over het project op congressen, dienen het logo en de naam van Stichting MS 
Research (Dutch MS Research Foundation) weergegeven te worden op de poster of op het 
materiaal dat gebruikt wordt voor de voordracht (dia’s, sheets, Powerpoint presentatie etc.). Het 
logo van Stichting MS Research is in digitale vorm beschikbaar op www.msresearch.nl/logo.  
 
A6.2 Publiciteitsuitingen 

In alle publiciteitsuitingen vanuit de onderzoekers of de instelling waar het onderzoek wordt 
uitgevoerd, die betrekking hebben op of voortvloeien uit de verleende subsidie, dient de steun van 
Stichting MS Research te worden vermeld. Over publiciteitsuitingen gericht op een niet-
wetenschappelijk publiek (zoals persberichten en voorlichtingsbijeenkomsten) dient daarbij vooraf 
inhoudelijk afstemming te worden bereikt met Stichting MS Research. In het geval van 
publiciteitsuitingen geïnitieerd door derden, dient de projectleider Stichting MS Research direct te 
informeren, bij voorkeur voorafgaand aan de publicatie en met inhoudelijke afstemming. 
 

A6.3 Octrooiaanvragen 

Indien overwogen wordt octrooiaanspraken te vestigen op nieuwe vindingen of werkwijzen welke 
zijn voortgekomen uit (mede) door Stichting MS Research gefinancierd onderzoek, dient Stichting 
MS Research hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. In geval geen melding wordt 
gemaakt van een octrooiaanvraag, kan de Stichting een deel van de subsidie inhouden en/of terug 
te vorderen. 
 
Indien de resultaten van het (mede) door Stichting MS Research gesubsidieerde onderzoek direct 
of indirect op enige wijze leiden tot verwerving van inkomsten of elke andere vorm van 
(commerciële) exploitatie, garandeert de subsidieontvanger/het instituut dat Stichting MS 
Research een redelijk aandeel in deze inkomsten of exploitatie toekomt. In het geval dat Stichting 
MS Research een aandeel in inkomsten en/of exploitatie toekomt zal zij Stichting Blom-de Wagt 
Foundation hierover informeren. De projectleider, het onderzoeksinstituut, Stichting MS Research 
en Stichting Blom-de Wagt Foundation zullen vervolgens in gesprek treden om tot 
overeenstemming te komen over de besteding en/of verdeling van het redelijk aandeel dat de 
Stichting toekomt.   
 
 

mailto:subsidies@msresearch.nl
http://www.msresearch.nl/logo
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A7. Verslaglegging 

 

Na melding aan MS Research van de startdatum van een toegekende subsidie, ontvangt de 
aanvrager een brief met de data waarop de eindrapportage dient te worden ingeleverd. Binnen        6 
maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient een wetenschappelijk inhoudelijk 
eindverslag en een financiële verantwoording overlegd te worden.  
 
Wanneer de eindverslagen niet op tijd worden ingeleverd, zal het nog openstaande bedrag niet 
meer uitbetaald worden. De eindafrekening, bestaande uit 25% van het totale subsidiebedrag, zal 
plaatsvinden tijdens de eerste betalingsronde na ontvangst en goedkeuring van de eindverslagen.  
 

A7.1 Wetenschappelijk inhoudelijke eindrapportage 

Het wetenschappelijk inhoudelijk verslag dient in het Engels te worden geschreven, zodanig dat het 
voldoende informatie bevat om zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. 
Voor deze rapportage dient gebruik te worden gemaakt van het formulier “Final report Monique 
Blom-de Wagt Grant”. Wetenschappelijke verslagen worden beoordeeld door de 
Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research. Wetenschappelijke publicaties dienen als 
PDF meegestuurd te worden met de rapportage 
 
A7.2 Financiële eindverantwoording  

De financiële verantwoording wordt gecontroleerd door het bureau van Stichting MS Research. Uit 
deze verantwoording blijkt wat de werkelijke omvang van de kosten voor onderzoek en indien van 
toepassing het verblijf in het buitenland zijn. De toegekende subsidie is expliciet bedoelt voor 
financiering van het aangevraagde onderzoeksproject. Dit betekent dat Stichting MS Research zich 
het recht voorbehoudt deze subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen indien de werkelijke kosten 
lager zijn dan aangevraagd. 
 
Negatieve beoordeling van de verslagen kan aanleiding geven tot opschorting of intrekking van de 
subsidietoekenning indien de negatieve beoordeling van het project en/of verslag het gevolg is van 
verwijtbare nalatigheid of verwijtbaar handelen van de subsidieaanvrager.  
 
 
 

A8. Tot slot algemeen 

 
Bij het niet naleven van deze subsidievoorwaarden, dan wel andere voorwaarden die door Stichting 
MS Research bij toekenning van de subsidie zijn gesteld, behoudt Stichting MS Research zich het 
recht voor de subsidietoekenning op te schorten of in te trekken. Een besluit tot opschorting of 
intrekking zal schriftelijk, met redenen omkleed, ter kennis worden gebracht van de projectleider en 
de directeur van het instituut waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Een besluit tot opschorting of 
intrekking leidt tot stopzetting van betaling en/of terugvordering of verrekening van reeds betaalde 
subsidie. Tegen een dergelijk besluit kan binnen veertien werkdagen na bekendmaking, 
gemotiveerd schriftelijk bezwaar worden aangetekend. 
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B. FINANCIERING VAN ONDERZOEK  
 
Vanaf 2009 volgt Stichting MS Research de richtlijnen beschreven in het akkoord ‘Bekostiging 
wetenschappelijk onderzoek 2008’, dat is afgesloten tussen NWO, de VSNU, KNAW, ZonMw, de 
NFU en de VFI/gezondheidsfondsen. Deze partijen, constaterend dat ze vanuit de afzonderlijke 
missies een samenwerkingsrelatie onderhouden die gericht is op de bevordering van de kwaliteit 
van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, willen met de afspraken die zijn vastgelegd in 
dit akkoord de administratieve lasten verbonden aan de financiering van wetenschappelijk 
onderzoek verminderen en de transparantie van de financiering voor onderzoekers verhogen. Voor 
de gezondheidsfondsen geldt dat zij zich zoveel als mogelijk conformeren aan de afspraken 
vastgelegd in dit akkoord. De tekst van het ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008’ 
is na te lezen op de website van NWO: 
http://www.nwo.nl/documents/nwo/salaristabellen/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-
onderzoek-2008.  
 

 

B1. Algemeen 

 
De vergoeding voor verblijf in het buitenland is afhankelijk van de duur van het onderzoeksproject. 
De vergoeding bedraagt maximaal € 20.000 voor 6 maanden. De subsidie kan naar eigen inzicht 
worden aangewend voor personeelskosten, onderzoekskosten en eventuele reis- en verblijfskosten 
voor een werkbezoek aan een gastinstituut.   
 
Indien van toepassing neemt de gastinstelling de kandidaat tijdens het verblijf in dienst onder 
vergelijkbare voorwaarden als die gelden voor wetenschappelijk personeel in dienst bij de 
gastinstelling. Er bestaat geen dienstverband met Stichting MS Research. Het gastinstituut dient 
een publiek gefinancierde erkende instelling voor wetenschappelijk onderzoek zijn. Indien de 
subsidie niet toereikend is voor de totale kosten van het project, dienen de extra kosten gedragen 
te worden door het aanvragende en/of het gastinstituut.   
 
B1.1 Personeels- en  onderzoekskosten 

 
Stichting MS Research verleent subsidie voor kosten die rechtstreeks door het in het 
projectvoorstel voorgestelde onderzoek worden veroorzaakt en die niet uit het universiteits- of 
instituutsbudget kunnen worden gefinancierd. In aanmerking komen onder meer kosten van voor 
het onderzoek aan te stellen personeel en verbruiksgoederen. Subsidieverwerving van door 
Stichting MS Research goedgekeurd onderzoek mag niet leiden tot het aanbrengen van kortingen 
op andere geldstromen (1e en 2e geldstroom) van de betreffende vakgroep of instituut. 
 
Subsidies van Stichting MS Research zijn nooit kostendekkend. Dit betekent dat het instituut, 
waarbinnen de subsidieontvanger werkzaam is, bereid dient te zijn financieel bij te dragen aan het 
bedoelde onderzoek. Kosten die niet opgenomen zijn in het subsidiebedrag en die niet worden 
vergoed betreffen: 
▪ Indirecte personele lasten, waaronder de kosten voor de begeleiding van het project, en 

overheadkosten (centraal-, facultair-, en/of vakgroepsniveau). 
▪ Personeelskosten projectleider 

 

http://www.nwo.nl/documents/nwo/salaristabellen/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008
http://www.nwo.nl/documents/nwo/salaristabellen/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008
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▪ De kosten van de benodigde infrastructurele voorzieningen, zoals de inrichting van de 
laboratoria en afschrijving van discipline-specifieke apparatuur die niet speciaal voor het project 
wordt aangeschaft. 

▪ Overige huisvestingslasten. 
▪ Rapportagekosten en secretariaatskosten e.d. 
 
B1.2 Reiskosten 

De reiskosten worden gebaseerd op de afstand in rechte lijn tussen de plaats van vertrek en het 
gastinstituut. De reiskosten worden één maal toegekend. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

B2. Betalingsritme van subsidie door Stichting MS Research  

 

B2.1 Betalingsritme 

Betaling van subsidie door Stichting MS Research geschiedt in twee delen en heeft in eerste 
instantie het karakter van een voorlopig voorschot. Het eerste deel, circa 75% van het totale 
subsidiebedrag, heeft in eerste instantie het karakter van een voorlopig voorschot. Betaling van het 
voorschot vindt plaats in het kwartaal, waarin het project is begonnen. De hoogte van de 
voorschotten (lumpsumbedragen) wordt bij start van de subsidie vastgesteld door de Stichting en 
is gebaseerd op het totaal toegezegde subsidiebedrag. Stichting MS Research betaalt geen 
subsidie voorafgaand aan de startdatum van het project. Indien het formulier ‘verklaring start 
project’ wordt ontvangen na de in het formulier aangegeven startdatum, wordt het project 
verondersteld van start te zijn gegaan op de datum van ontvangst van de verklaring.   
 
Het subsidiedeel gereserveerd voor personeel- en onderzoekkosten wordt overgemaakt aan het 
onderzoeksinstituut en dient te worden besteed aan kosten die direct samenhangen met het 
onderzoek. Het subsidiedeel voor reis- en verblijfskosten wordt overgemaakt aan de aanvrager zelf.  
 

B2.2 Onderbreking bevoorschotting 

Indien een medewerker niet langer is aangesteld op het project, dan wel de werkzaamheden voor 
het project heeft onderbroken (bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid), zal de 
bevoorschotting worden onderbroken. Indien de totale tijd van de onderbrekingen langer is dan 12 
maanden, dient toestemming te worden gevraagd voor hervatting van het project. 
Bij wijzigingen in de personele bezetting van een toegewezen plaats kan de totale duur van 
opeenvolgende aanstellingen op deze plaats niet meer bedragen dan het aantal toegekende 
maanden voor de betreffende plaats.  
 
  

Afstand 
(km) 

Tegemoetkoming 
(euro) 

< 500 250 

500 – 1.000 500 
1.000 – 1.500 750 
1.500 – 2.500 1.000 
> 2.500 1.500 
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B2.3 Financiële afwikkeling en definitieve vaststelling subsidie 

Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats aan de hand van een door de aanvrager te 
verstrekken financiële eindverantwoording (zie ook paragraaf A7). De verklaring dient door 
Stichting MS Research ontvangen te zijn binnen 6 maanden na beëindiging van het project. Op 
basis van die verklaring wordt de definitieve omvang van de subsidie voor het betreffende project 
vastgesteld en vindt verrekening van de verstrekte voorschotten plaats. Na deze 6 maanden 
vervalt, zonder tijdige berichtgeving, het recht op uitbetaling van het nog resterende 
subsidiebedrag, de einduitkering. 


