
Algemene voorwaarden subsidieverlening 

door de Stichting Nationaal MS Fonds ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 

 

1. Definities 

 

In deze subsidievoorwaarden zullen onderstaande woorden en uitdrukkingen de inhoud en betekenis hebben zoals 

in dit artikel omschreven tenzij de context van de subsidievoorwaarden aanleiding geeft tot een andersluidende 

uitleg: 

 

voorwaarden: de onderhavige subsidievoorwaarden inclusief alle eventuele verwijzingen, bijlagen en 

latere aanvullingen en/of wijzigingen; 

 onderzoek: het wetenschappelijk onderzoek waarvoor Stichting Nationaal MS Fonds subsidie verleent; 

 onderzoeksresultaten: de specifieke uit het onderzoek voortspruitende onderzoeksresultaten; 

uitvinding: een patenteerbaar of octrooieerbaar resultaat bereikt door subsidieontvanger in het kader en 

 als gevolg van het onderzoek; 

 

2. Algemeen 

 

2.1 De Stichting Nationaal MS Fonds beoogt wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen ten aanzien van 

diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan multiple sclerose, waarbij expliciet geen sprake is van 

proeven op dieren. 

2.2 Een subsidie dient te worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier van Stichting Nationaal 

MS Fonds. Indien vanuit de Stichting Nationaal MS Fonds behoefte bestaat aan meer gegevens zal 

subsidieaanvrager hiervoor schriftelijke vragen ontvangen. 

2.3 Stichting Nationaal MS Fonds zal slechts besluiten tot eventuele subsidieverlening voor onderzoek na 

raadpleging van- en beoordeling door de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Nationaal MS Fonds. 

2.4 Een subsidieontvanger dient te beschikken over de faciliteiten en het wetenschappelijk personeel om 

wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. 

2.5 De subsidieaanvrager/-ontvanger is initiatiefnemer bij het uitvoeren van het onderzoek waarvoor de 

subsidie is aangevraagd en wordt verleend. 

 

3. Subsidieverlening 

 

3.1 Indien Stichting Nationaal MS Fonds besluit tot het verlenen van subsidie voor onderzoek, dient 

subsidieontvanger voorafgaand aan de start van het onderzoek een startformulier en een 

acceptatieformulier in te vullen en te ondertekenen. In het Acceptatieformulier zijn onder meer de periode 

van de subsidieverlening, het totale subsidiebedrag en de termijnen opgenomen. 

3.2 De verlening van subsidie door Stichting Nationaal MS Fonds geschiedt in termijnen achteraf en heeft in 

eerste instantie het karakter van een voorlopig voorschot. Bevoorschotting zal plaatsvinden conform de 

termijnen zoals opgenomen in het Acceptatieformulier. De hoogte van de voorschotten 

(lumpsumbedragen) wordt bij start van de subsidie vastgesteld door Stichting Nationaal MS Fonds en is 

gebaseerd op het totaal toegezegde subsidiebedrag. Betaling vindt voor de eerste maal plaats na afloop 

van het kwartaal, waarin het project is begonnen. Het MS Fonds betaalt geen subsidie voor perioden 



voorafgaand aan de startdatum van het onderzoek. Indien het formulier “Verklaring start 

onderzoekssubsidie” (het startformulier als genoemd in artikel 3.1 van deze voorwaarden) wordt 

ontvangen na de in het formulier aangegeven startdatum, wordt het onderzoek verondersteld van start te 

zijn gegaan op de datum van ontvangst van de “Verklaring start onderzoekssubsidie”. 

3.3 In het startformulier worden de specifieke betalingsgegevens opgenomen, waaronder het 

bankrekeningnummer van subsidieontvanger. 

3.4 Onderbreking bevoorschotting: Indien de werkzaamheden voor het onderzoek worden onderbroken, zal de 

bevoorschotting ook worden onderbroken. Indien de totale tijd van de onderbrekingen langer is dan 12 

maanden, dient toestemming te worden gevraagd voor hervatting van het project.  

3.5 Financiële afwikkeling en definitieve vaststelling subsidie: Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats 

aan de hand van een door subsidieontvanger te verstrekken financiële eindverantwoording (zie ook artikel 

5.4 van deze voorwaarden). De eindverantwoording dient door Stichting Nationaal MS Fonds ontvangen te 

zijn binnen 6 maanden na beëindiging van het onderzoek. Op basis van deze eindverantwoording wordt de 

definitieve omvang van de subsidie voor het betreffende onderzoek vastgesteld en vindt verrekening van 

de verstrekte voorschotten plaats. Hierbij geldt het toegekende bedrag als maximum bedrag. Na deze 6 

maanden vervalt, zonder tijdige berichtgeving, het recht op uitbetaling van het laatste lumpsumbedrag. 

 

4. Verplichtingen subsidieaanvrager/-ontvanger 

 

4.1 De subsidieontvanger dient alle bij het gesubsidieerde onderzoek betrokken personen op de hoogte te stellen 

van de verplichtingen ingevolge deze voorwaarden alsmede van begin- en einddatum van de subsidie. 

4.2 De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en is inhoudelijk het 

aanspreekpunt voor het onderzoek. Indien het onderzoek door meerdere personen wordt geleid, worden 

hun namen op het aanvraagformulier vermeld. Correspondentie met betrekking tot een aangevraagd of 

toegekend onderzoek moet worden gevoerd onder verwijzing naar het door Stichting Nationaal MS Fonds 

toegekende onderzoeksnummer. 

4.3 De instelling waar het onderzoeksproject plaatsvindt, wordt geacht te voorzien in de benodigde 

infrastructurele voorzieningen en voor zover het maximumbedrag van de subsidie wordt overschreden, in 

een deel van de onderzoekskosten. 

4.4 De ontvangst van subsidie van Stichting Nationaal MS Fonds mag niet leiden tot het aanbrengen van 

kortingen op andere geldstromen van de betreffende vakgroep of instituut. 

4.5 Subsidieontvanger en de hoofdonderzoeker zullen zich maximaal inspannen en naar eer en geweten het 

onderzoek uitvoeren in overstemming met alle toepasselijke wettelijke en wetenschappelijke regels en 

voorschriften. 

4.6 In het startformulier dient te worden opgenomen door wie het onderzoek zal worden uitgevoerd 

(projectleider) en wie de voor de subsidie verantwoordelijke beheerder is. 

4.7 Indien de uitvoerder van het onderzoek zoals opgenomen in het startformulier voor een periode van langer 

dan 30 dagen of anderszins niet langer als hoofdonderzoeker kan optreden, zal een gelijkwaardige en als 

zodanig gekwalificeerde opvolger worden aangewezen en na goedvinden van Stichting Nationaal MS Fonds 

als vervanger worden aangesteld. Indien subsidieontvanger er niet in slaagt om een opvolger aan te wijzen, 

heeft Stichting Nationaal MS Fonds de mogelijkheid tot opschorting of intrekking van de subsidietoekenning 

over te gaan.  

 



5 Verantwoording/Vervolg 

 

5.1 Subsidieontvanger dient jaarlijks schriftelijk een financiële verantwoording aan te leveren aan Stichting 

Nationaal MS Fonds waarin zowel personeels-, zorg- als onderzoekskosten worden verantwoord 

(gespecificeerde jaarlijkse afrekening). Deze gespecificeerde jaarlijkse afrekening dient binnen 6 weken na 

het einde van het betreffende kalenderjaar door subsidieverlener te zijn ontvangen.  

5.2 Subsidieontvanger dient jaarlijks schriftelijk een voortgangsrapportage aan te leveren aan subsidieverlener 

waarin duidelijkheid wordt gegeven over de voortgang, belangrijke afwijkingen van de verwachte resultaten, 

gebruikte middelen en behaalde resultaten van het onderzoek. Deze voortgangsrapportage dient binnen 6 

weken na het einde van het betreffende jaar door subsidieverlener te zijn ontvangen. In het geval het 

onderzoek korter duurt dan 2 jaar, zal de genoemde voortgangsrapportage binnen 6 weken nadat het 

onderzoek halverwege is, worden aangeleverd. 

5.3 De resultaten van de in het voorgaande artikellid bedoelde voortgangsrapportage zullen bepalend zijn voor 

de toekenning van de volgende termijn en continuering van het onderzoek. Stichting Nationaal MS Fonds 

kan naar aanleiding van een negatieve beoordeling van de voortgangsrapportage besluiten tot opschorting 

of intrekking van de subsidietoekenning over te gaan. 

5.4 Binnen 6 maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient subsidieontvanger een wetenschappelijk 

inhoudelijk verslag en een financiële eindverantwoording te verstrekken aan subsidieverlener. Deze 

rapportages hebben betrekking op de totale looptijd van het project. Het wetenschappelijk inhoudelijk 

eindverslag dient in het Nederlands te worden geschreven zodanig dat het voldoende informatie bevat om 

zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. Afwijkingen worden toegelicht en 

gemotiveerd. Het eindverslag dient binnen voornoemde termijn te worden aangeleverd om tot uitbetaling 

van het laatste openstaande bedrag over te kunnen gaan. Wanneer de eindverslagen niet op tijd worden 

ingeleverd, zal het nog openstaande bedrag niet meer uitbetaald worden. De eindafrekening, bestaande uit 

de lumpsum bedragen voor de laatste drie maanden, zal plaatsvinden tijdens de eerste betalingsronde na 

ontvangst en goedkeuring van de eindverslagen. 

5.5 Subsidieontvanger verstrekt aan Stichting Nationaal MS Fonds tenminste 2 originele versies van het finale 

onderzoeksrapport, binnen 6 maanden na het afronden van het onderzoek. De wijze van inrichting en 

presentatie van het rapport wordt nader tussen Stichting Nationaal MS Fonds en subsidieontvanger 

overeengekomen. 

5.6 Stichting Nationaal MS Fonds is de partij die als eerste (op basis van exclusiviteit) in aanmerking komt om 

eventueel vervolgonderzoek te financieren op alsdan nader overeen te komen voorwaarden. 

 

6. Octrooiaanvragen 

 

6.1 Alle rechten verband houdende met de resultaten en bevindingen van het onderzoek berusten bij 

subsidieontvanger: die kan besluiten om de resultaten en/of uitvindingen te patenteren en/of te octrooieren 

doch niet dan na Stichting Nationaal MS Fonds daarover in kennis te hebben gesteld. 

6.2 Vertegenwoordigers van Stichting Nationaal MS Fonds zijn te allen tijde vrij om contacten met de 

onderzoeksgroep van subsidieontvanger en de aangesloten onderzoekspartners te onderhouden. 

6.3 Indien het onderzoek leidt tot patenteerbare en/of octrooieerbare resultaten en/of uitvindingen en 

subsidieontvanger ontvangt als gevolg daarvan enige vorm van inkomsten, zullen subsidieontvanger en 

Stichting Nationaal MS Fonds nader met elkaar overleggen over financiële compensatie van Stichting 



Nationaal MS Fonds gegeven haar betrokkenheid bij het onderzoek. Daarbij verstaan partijen dat Stichting 

Nationaal MS Fonds in ieder geval uit de eventuele inkomsten gecompenseerd zal worden voor de kosten 

die verband houden met de financiering van het desbetreffende onderzoek dat heeft geleid tot het 

(aanvragen van het) patent en/of octrooi, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten die 

subsidieontvanger heeft moeten maken voor het aanvragen van het patent en/of octrooi. 

6.4 Bij het bepalen van het bedrag dat aan Stichting Nationaal MS Fonds toekomt zal rekening worden gehouden 

met de omstandigheid dat Stichting Nationaal MS Fonds volgens haar statutaire doelstellingen zonder 

winstoogmerk gelden ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek. 

6.5. Indien overwogen wordt octrooiaanspraken te vestigen op nieuwe vindingen of werkwijzen welke zijn 

voortgekomen uit (mede) door Stichting Nationaal MS Fonds gefinancierd onderzoek, dient Stichting 

Nationaal MS Fonds hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. In geval geen melding wordt 

gemaakt van een octrooiaanvraag, kan Stichting Nationaal MS Fonds een deel van de subsidie 

inhouden/dient de ontvanger (een deel) daarvan terug te betalen aan Stichting Nationaal MS Fonds. 

 

7. Publiciteit 

 

7.1 Het MS Fonds erkent de wetenschappelijke behoefte aan de zijde van subsidieontvanger om de resultaten 

van het onderzoek in wetenschappelijke vakbladen en/of journaals te publiceren. 

7.2 In mondelinge presentaties en/of geschreven publicaties, persberichten en andere pr-uitingen met 

betrekking tot het onderzoek zal subsidieontvanger de bijdrage van Stichting Nationaal MS Fonds melden 

op een wijze die vooraf tussen subsidieontvanger en Stichting Nationaal MS Fonds zal worden afgesproken. 

Subsidieontvanger zal medewerking verlenen aan publiciteit die Stichting Nationaal MS Fonds aan het 

onderzoek wil geven. 

7.3  Stichting Nationaal MS Fonds zal geen informatie omtrent het onderzoek publiceren voordat 

subsidieontvanger in de gelegenheid is geweest om de betreffende informatie in wetenschappelijke 

vakbladen en/of journaals te publiceren behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van 

subsidieontvanger. 

7.4 Stichting Nationaal MS Fonds zal gerechtigd zijn om haar belanghouders, patiënten en ziekenhuizen 

rechtstreeks en/of via algemene informatievoorzieningen zoals de website te informeren omtrent de bijdrage 

die zij aan het onderzoek levert en/of heeft geleverd. 

7.5 Wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke publicaties over onderzoek gedaan met steun van Stichting 

Nationaal MS Fonds zullen hieromtrent een mededeling bevatten. Stichting Nationaal MS Fonds ontvangt 

van elke publicatie die voortvloeit uit het onderzoek een PDF op mailadres: onderzoek@nationaalmsfonds.nl. 

7.6 Over alle publiciteitsuitingen gericht op een niet-wetenschappelijk publiek (zoals persberichten, 

voorlichtingsbijeenkomsten en on- en offline berichten) dient vooraf inhoudelijke afstemming te worden 

gerealiseerd met Stichting Nationaal MS Fonds.  

7.7 De subsidieontvanger zal, indien gevraagd, medewerking verlenen aan activiteiten van Stichting Nationaal 

MS Fonds op het gebied van fondsenwerving en/of voorlichting. Het aanleveren van een jaarlijkse 

Nederlandstalige publiekssamenvatting voor de website van Stichting Nationaal MS Fonds maakt hiervan 

deel uit. 

7.8 De in artikel 7.7 van deze voorwaarden bedoelde medewerking aan activiteiten omvat tevens 

 dat het Stichting Nationaal MS Fonds is toegestaan om (delen van) de begroting van subsidieontvanger voor 

een onderzoek te delen met derde partijen in het kader van fondsenwerving. Artikel 12.1 van deze algemene 



voorwaarden is hierop niet van toepassing. 

 

8. Proefpersonen/METC 

 

8.1. Subsidieontvanger dient zich te allen tijde te houden aan de richtlijnen voor onderzoek van proefpersonen.  

8.2 Een voorwaarde voor subsidiering door Stichting Nationaal MS Fonds is dat de subsidieontvanger over alle 

wettelijke of anderszins vereiste vergunningen en faciliteiten beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van 

het onderzoek. Onder vergunningen wordt ook een goedkeuring van de medisch ethische 

toetsingscommissie (METC) verstaan, indien van toepassing voor het betreffende onderzoek. Een kopie 

van de METC goedkeuring dient aan Stichting Nationaal MS Fonds overgelegd te worden voordat het 

onderzoek van start gaat. Zonder goedkeuring van een dergelijke commissie of bij tussentijdse intrekking 

daarvan kan de subsidieverlening voor het onderzoek worden ingetrokken.  

 

9. Aanvraagformulier 

 

9.1. Indien tussentijds of achteraf blijkt dat het aanvraagformulier onjuist is ingevuld, kan de subsidieverlening 

voor het onderzoek worden ingetrokken.  

  

10.  Aansprakelijkheid 

 

10.1 Stichting Nationaal MS Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de subsidieontvanger en/of 

door subsidieontvanger gebruikte en/of ingeschakelde personen lijdt c.q. lijden bij de uitvoering van de 

door Stichting Nationaal MS Fonds gesubsidieerde onderzoeken, tenzij er sprake is van opzet of grove 

schuld van de zijde van Stichting Nationaal MS Fonds. 

 

11. Opschorting of intrekking 

 

11.1 Bij het niet naleven van deze subsidievoorwaarden, dan wel andere voorwaarden die door Stichting 

Nationaal MS Fonds bij toekenning van de subsidie zijn gesteld, behoudt Stichting Nationaal MS Fonds 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. 

11.2 Stichting Nationaal MS Fonds is gerechtigd om de subsidietoekenning met onmiddellijke ingang op te 

schorten of in te trekken indien de Wetenschappelijke Raad van Stichting Nationaal MS Fonds besluit haar 

toestemmende verklaring te herroepen.  

11.3 Stichting Nationaal MS Fonds is gerechtigd de betaling van de toegekende subsidiebedragen op te schorten 

in het geval van ziektes, quarantaines, epidemieën, pandemieën (waaronder corona/Covid-19), 

overheidsingrijpen en/of daaruit voortvloeiende gevolgen, of iedere andere omstandigheid waarop Stichting 

Nationaal MS Fonds in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.   

11.4 Na beëindiging van het onderzoek en/of de intrekking van de subsidietoekenning blijven de bepalingen uit 



deze voorwaarden van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na voornoemde beëindiging/intrekking 

te blijven gelden.   

 

12. Geheimhouding 

 

12.1 Het is subsidieontvanger en Stichting Nationaal MS Fonds verboden om op enigerlei wijze direct of indirect 

mededelingen te doen of informatie te verstrekken over het onderzoek waaronder begrepen 

onderzoeksmateriaal, informatie en/of gegevens die benodigd zijn voor het onderzoek alsmede alle overige 

informatie waarvan beide partijen redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn en niet bedoeld 

zijn om aan derden bekend te maken. Deze verplichting strekt zich uit over de periode dat het onderzoek 

loopt,  alsmede een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de einddatum van het onderzoeksproject. 

12.2  De geheimhoudingsverplichting ziet niet op informatie en/of inlichtingen die nu al toegankelijk is of 

toegankelijk zal worden voor het publiek en/of anderszins al ter vrije beschikking staat aan 

subsidieontvanger en/of Stichting Nationaal MS Fonds. 

 

13. Slotbepalingen 

 

13.1 Geen enkel element uit deze voorwaarden kan worden opgevat als enige garantie voor het behalen van een 

wetenschappelijk bruikbaar onderzoeksresultaat en de verplichtingen van subsidieontvanger die uit deze 

voorwaarden voortvloeien zijn te beschouwen als inspanningsverplichtingen maar dan gemeten naar de 

hoogste wetenschappelijke standaarden. 

13.2 Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd 

aan de Nederlandse rechter. 

13.3 Stichting Nationaal MS Fonds is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en zal subsidieontvanger daarvan 

op de hoogte stellen. 

 

 


