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Universiteit Leiden 
Aan de faculteitsbesturen 
 
 
 
Leiden, 28 november 2019 
 
 
Betreft: Uitnodiging tot indiening aanvragen voor LUF-projectsubsidies 2020 
 
 
Geachte faculteitsbesturen, 
 
Het Leids Universiteits Fonds nodigt wetenschappers van de faculteiten uit aanvragen in 
te dienen voor de 2020-projectsubsidieronde. Deze brief met bijlage geeft informatie 
over de voorwaarden, de beschikbare fondsen en de aanvraagprocedure. Heel fijn als u 
deze brief en de bijlage onder de aandacht brengt van de daarvoor in aanmerking ko-
mende wetenschappers. 
 
Het LUF beheert een aantal Fondsen op Naam waarvoor jaarlijks een subsidieronde 
wordt georganiseerd. Deze fondsen subsidiëren wetenschappelijke projecten van onder-
zoekers van de Universiteit Leiden, vaak op een specifiek omschreven wetenschapsge-
bied. Het gaat in principe om subsidies tussen de € 5.000 en € 25.000. In totaal is in de 
2020-subsidieronde vanuit het LUF € 760.000 beschikbaar. Daarnaast zijn in de ko-
mende 2020-ronde ook een aantal fondsen opengesteld vanuit de Stichting Praesidium 
Libertatis van de universiteit, voor in totaal € 147.500. De Commissie Wetenschappe-
lijke Bestedingen (CWB) van het LUF beoordeelt de aanvragen. In de commissie zijn alle 
zeven faculteiten vertegenwoordigd. 
 
Criteria en procedure 
In de bijlagen treft u nadere informatie aan over de voorwaarden, de fondsen en de aan-
vraagprocedure. Op de LUF-website vindt u de volledige en meest actuele informatie, 
ook in het Engels. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf maandag 16 december 
2019 tot uiterlijk maandag 3 februari 2020 om 12.00 uur.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Prof.dr. F. Koning Prof.dr. B. Steunenberg 
Voorzitter CWB Lid-secretaris CWB, voorzitter per 1 januari 2020 
 
 
Bijlage: Subsidies voor wetenschappelijke projecten – voorwaarden en procedure 2020 

https://www.luf.nl/aanvragen/onderzoekers/wetenschappelijk-project
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Subsidies voor wetenschappelijke projecten – voorwaarden en procedure 2020 
(aanvragen kunnen worden ingediend vanaf ma 16 december 2019 tot uiterlijk ma 3 februari 2020, 12.00 uur) 
 
Het LUF beheert een aantal Fondsen op Naam waarvoor jaarlijks een subsidieronde wordt georgani-
seerd. Deze fondsen subsidiëren bijzondere wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten 
van wetenschappers van de Universiteit Leiden, vaak op een specifiek omschreven wetenschapsge-
bied. Het gaat om subsidies tussen in beginsel € 5.000 en € 25.000. In totaal is in de 2020-subsidie-
ronde vanuit LUF-fondsen € 760.000 beschikbaar. 
Daarnaast zijn vijf fondsen onder beheer van de Stichting Praesidium Libertatis (SPL-fondsen) toege-
voegd, waarvoor onder dezelfde voorwaarden aanvragen kunnen worden ingediend. In totaal is 
€ 147.500 beschikbaar.  
De budgetten per fonds zijn onder voorbehoud. 
 
In aanmerking komende projecten 
In aanmerking komen onderzoeks- en onderwijsprojecten onder de volgende algemene voorwaar-
den: 
 
1. Onderzoeksprojecten 

Bij onderzoeksprojecten moet het gaan om: 
a) vernieuwende, zelfstandige, in de tijd begrensde projecten (tot maximaal drie jaar, met als ui-

terste startdatum januari 2021) waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig 
zijn, dan wel 

b. pilotprojecten ten dienste van toekomstige omvangrijkere aanvragen bij NWO, ERC of andere 
fondsen. 

 
Onderzoeksprojecten kunnen ingediend worden door jonge, actieve, veelbelovende onderzoekers 
die op de datum van indienen maximaal vijf jaar geleden* zijn gepromoveerd. 

*) Dit betekent dat men gepromoveerd is in 2015 of recenter, dan wel zal promoveren vóór 
1 juli 2020, in welk geval de promotor dienaangaande een verklaring dient toe te voegen. 

Het criterium van vijf jaar geldt niet voor de specifieke fondsen op het gebied van archeo-
logie en rechtsgeleerdheid, omdat het hier kleinere/specifieke onderzoeksgebieden be-
treft. Ook bij deze fondsen bestaat voorkeur voor jonge veelbelovende onderzoekers. Voor 
de SPL-fondsen gelden afwijkende doelgroepen aar dat per fonds is aangegeven. 

Biologische moeders krijgen 18 maanden extensie per kind. Deze extensie is een compen-
satie voor de tijd die de zwangerschap, de bevalling en de zorg van een kind met zich mee-
brengt en is inclusief eventueel opgenomen ouderschapsverlof en/of verkleining van de 
omvang van de formele arbeidstijd. Overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) 
met een kind dat deel uitmaakt van de eigen huishouding, krijgen 6 maanden extensie per 
kind. Deze extensie is een compensatie voor de tijd die de zorg van een kind met zich mee-
brengt en is inclusief eventueel opgenomen ouderschapsverlof en/of verkleining van de 
omvang van de formele arbeidstijd. Een beroep op zorgtaken is alleen van toepassing op 
aanvragers bij wie sprake is/was van aantoonbaar zorgverlof. 

 
2. Onderwijsprojecten 

Onderwijsprojecten moeten gericht zijn op structurele (meerjarige) innovaties of verbeteringen in 
wetenschappelijk onderwijs. De duur van het project is maximaal drie jaar, met als uiterste start-
datum januari 2021. 
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Beoordelingscriteria 
De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB), waarin 
hoogleraren vanuit alle faculteiten van de Universiteit Leiden zitting hebben. De leden worden be-
noemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF op voordracht van het College van Decanen. 
 
Voor onderzoeksprojecten gelden bij de beoordeling de volgende inhoudelijke criteria:  

1. Wetenschappelijk belang en vernieuwende karakter van het project 
2. CV van de aanvrager dat aantoont dat men veelbelovend is 
3. Duidelijkheid van de probleemstelling 
4. Degelijkheid van de onderzoeksmethodologie 
5. Mate van maatschappelijke impact 
6. Adequate begroting met vermelding waarom het project niet elders kan worden gefinancierd. 
 

Voor onderwijsprojecten gelden bij de beoordeling de volgende inhoudelijke criteria:  
1. Wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter van het project 
2. Onderwijservaring en motivatie van de aanvrager blijkens het cv 
3. Duidelijkheid van de probleemstelling 
4. Onderscheidende invalshoek ten opzichte van het bestaande onderwijs 
5. Adequate begroting met vermelding waarom het project niet elders kan worden gefinancierd. 

 
Digitaal aanvraagformulier 
Het digitale aanvraagformulier is op de LUF-website beschikbaar vanaf 16 december 2019 en dient 
vergezeld te gaan van de volgende bijlagen, afzonderlijk te uploaden: 

1. Samenvatting in het Nederlands in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal (circa 250 woor-
den). 

2. Een projectbeschrijving van maximaal 1.000 woorden (zonder referenties mee te tellen), en 
maximaal drie illustraties (tabellen/grafieken/afbeeldingen). Gebruik de volgende indeling: 
1. Naam project, 2. Achtergrond/inbedding, 3. Probleemstelling en doel van het project, 
4. Methodieken, 5. Verwachte resultaten, 6. Implicaties en relevantie, 7. Planning/tijdpad 
met startdatum. 

3. Begroting van het project. 
4. Inbeddingsverklaring vanuit de faculteit, waaruit de steun van de faculteit c.q. het instituut 

blijkt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren (zie template op de website). 
5. Bewijs van de promotiedatum dan wel verklaring promotor omtrent verwachte promotieda-

tum. 
6. CV van de aanvrager dat aantoont dat men veelbelovend is. 

 
Beschikbare subsidiegelden vanuit Fondsen op Naam 
Elk fonds heeft eigen aanvullende criteria met betrekking tot de in aanmerking komende weten-
schapsgebieden, die hieronder kort zijn beschreven. Per fonds is tussen haakjes onder voorbehoud 
het budget vermeld. 
 
Alle wetenschapsgebieden 
• Gratama-Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden; de projecten moeten niet alleen van 

wetenschappelijk belang zijn, maar ook maatschappelijk relevant en identificeerbaar. Aanvragen 
mogen ook in de toepassingssfeer liggen (bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten) 
(€ 200.000); 

• Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden (€ 150.000). 



 

pagina 3 van 4 
 

Gezondheid en geneeskunde 
• Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid in 

brede zin (€ 100.000); 
• Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie (€ 5.000); 
• Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderwijs en onderzoek op het gebied van maag- en darmgenees-

kunde (€ 50.000); 
• Schild-de Groen Fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker vanuit het LUMC dan wel 

door NKI-AVL-wetenschappers, waarbij een link met het LUMC c.q. de Universiteit Leiden de 
voorkeur verdient (€ 22.500). 

• P.A. Jager-de Gelder Fonds/LUF voor onderzoek op het gebied van oogheelkunde, per aanvraag 
maximaal € 8.000 (€ 16.000) 

• Leo Moret Fonds voor onderzoek naar de effecten van het verlies van één of beide ouders op 
kinderen en jongvolwassenen, dit alles in de ruimste zin van het woord (€ 4.250). 

Archeologie/Geesteswetenschappen 
• Byvanck Fonds voor onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeolo-

gie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen, bij voorkeur betreffende het Medi-
terrane gebied (€ 10.000); 

• Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Archeologie (€ 5.000); 
• Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie 

gedurende de eerste eeuw voor Christus tot aan het einde van de vijfde eeuw na Christus in het 
gebied Noordwest-Europa, zowel binnen als buiten de Romeinse grens, waarbij de relatie met 
het Romeinse Rijk duidelijk aantoonbaar moet zijn (€ 10.000). 

• Fonds Chastelain-Nobach (SPL) ter bevordering van de wetenschapsbeoefening door het ver-
strekken van financiële tegemoetkomingen ten behoeve van opgravingen (€ 10.000). 

Rechtsgeleerdheid en W&N/Chemie 
• Kroese-Duijsters Fonds voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten vanuit de Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid of het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC) die een meer dan 
standaard impact hebben op de Leidse vakgebieden. Naast projecten komen ook investeringen 
in personen (zoals bijvoorbeeld een gasthoogleraarschap) als in apparatuur in aanmerking 
(€ 25.000). 

Rechtsgeleerdheid 
• Schim van der Loeff Fonds voor een project op het gebied van internationaal recht, in het bij-

zonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook projecten op het 
gebied van nationaal en internationaal privaatrechtelijke regels betreffende vreemdelingen ko-
men in aanmerking (€ 6.250). 

• Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds voor onderzoek naar en publicatie over het zeerecht, het natte 
Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de 
bouw (€ 6.000). 

• Fonds mr. S.J. Visser (SPL) ter bevordering van de studie van het Volkenrecht en Internationaal 
Privaatrecht (€ 70.000). 

• Fonds Meijersfonds (SPL) ter bijdrage in de kosten van rechtshistorisch bronnenonderzoek; pu-
blicatie van rechtsbronnen; een en ander voor zover niet betrekking hebbende op Oosterse of 
Antieke rechtsgeschiedenis, of de Romeinse rechtsgeschiedenis voor Justinianus (€ 2.500). 
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Geesteswetenschappen 
• Fonds Rijke-Hamaker/FGW (SPL) voor het verlenen van financiële ondersteuning aan studenten 

en promovendi op het gebied der Letteren, in het bijzonder de niet-Westerse Letteren, te berei-
ken door het verstrekken van toelagen (€ 15.000) 

Wiskunde en Natuurwetenschappen 
• Fonds Rijke-Hamaker/FWN (SPL) voor het verlenen van financiële ondersteuning aan studenten 

en promovendi op het gebied der Wiskunde en Natuurwetenschappen, te bereiken door het 
verstrekken van toelagen (€ 50.000). 

Verpakking en milieu 
• SVM Fonds voor projecten op het gebied van verpakking en milieu, gericht op gebruiksgemak 

voor de consument en minimalisering van de milieubelasting, per project maximaal € 75.000 
(€ 150.000). 

 
Indien het project bij meer dan één fonds lijkt te passen, kiest men het fonds dat het meest in aan-
merking komt. Het is mogelijk dat een aanvraag door de commissie wordt overgeheveld naar een an-
der fonds indien dat zou leiden tot honorering. 
 
In aanmerking komende kosten 
Zowel materiële als personele kosten komen voor subsidiëring in aanmerking. De exacte kosten die-
nen te worden begroot (zonder facultaire opslag). Personele kosten dienen degenen te betreffen die 
de werkzaamheden uitvoeren. Bij laboratoriumbepalingen die intern kunnen worden gedaan, dient 
niet meer dan de kostprijs te worden begroot.  
 
Aanvraagprocedure 
Aanvragen mogen worden ingediend in het Nederlands of Engels; de samenvatting moet in het Ne-
derlands zijn. De aanvragen worden in eerste instantie getoetst op ontvankelijkheid en vervolgens 
inhoudelijk beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB), die besluit over 
toekenning, met uitzondering van de volgende fondsen: 
- Uit de aanvragen voor de Gratama-Stichting, het Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpak-

king en Milieu maakt de CWB een voorselectie, op basis waarvan de desbetreffende besturen 
tot besluitvorming komen. 

- Uit de aanvragen voor het Schild-de Groen Fonds maakt de CWB in samenspraak met het NKI-
AVL een voorselectie, waaruit de Begeleidingscommissie van het Fonds een finale keuze maakt. 

- Uit de aanvragen voor de SPL-fondsen maakt de CWB een voorselectie, op basis waarvan het 
College van Bestuur van de Universiteit Leiden tot besluitvorming komt. 

De aanvraagdruk is hoog. Iedere aanvrager kan bij één aanvraag betrokken zijn. 
 
Aanvragen kunnen vanaf 16 december 2019 door middel van het digitale aanvraagformulier tot ui-
terlijk maandag 3 februari 2020 om 12.00 uur worden ingediend via de website van het LUF, 
www.luf.nl/projectsubsidies.  
Inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolle-
dige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. De aanvrager krijgt een ont-
vangstbevestiging en wordt uiterlijk in juni 2020 over de besluitvorming geïnformeerd. 
 
Voor vragen kan men een email sturen aan het CWB-secretariaat: cwb@luf.leidenuniv.nl. 
 
Leiden, 28 november 2019 

http://www.luf.nl/projectsubsidies
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