Bijlage B: Toelichting private cash en in-kind bijdragen aan PPS-en
Private cash bijdrage: cash geld dat niet (direct of indirect) komt van:
• een onderzoeksorganisatie
• Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)
• Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
• een openbaar lichaam (zie artikel 134 en 135 van de Grondwet)
Deze private cash bijdragen zijn geldelijke bijdragen van private partijen ten behoeve van
de dekking van de kosten bij (erkende) onderzoeksorganisaties.
Voorbeelden van private partijen zijn: drinkwatermaatschappijen, woningbouwstichtingen,
zorgverzekeraars, zorginstellingen, ziekenhuizen (er kunnen uitzonderingen zijn),keuringsdienst
NAK Tuinbouw en STEDIN.
Bijdragen van ANBI’s worden als private bijdrage beschouwd. Zie voor meer toelichting:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hoeveel-tki-projecttoeslag-2015-en-2016
Voorbeelden van publieke partijen zijn: waterschappen, STOWA, gemeentelijke fondsen en
GGD’s.
Een in kind bijdrage (ook wel in natura genoemd) moet toe te rekenen zijn aan het
onderzoeksproject / de samenwerking gedurende de projectperiode. Het gaat om door de
private partij gemaakte kosten die toegevoegde waarde hebben voor het project; met
name voor MKB kan de mogelijkheid om in-kind bij te dragen drempelverlagend zijn. Het is
aan de opstellers van de PPS om aan te geven of inkindbijdragen onderdeel uitmaken van
een project.
De volgende bijdragen kunnen in aanmerking komen als in kind bijdragen:
 Loonkosten;


Kosten van te verbruiken materialen, hulpmiddelen en software(licenties) die direct
verband houden met project, gebaseerd op de oorspronkelijke aanschafprijzen;



Kosten van aanschaf en gebruik van apparatuur, machines, en infrastructuur, met dien
verstande dat wordt uitgegaan van de aan het project toe te rekenen
afschrijvingskosten, berekend op basis van de oorspronkelijke aanschafprijzen en een
afschrijvingstermijn van tenminste vijf jaar; kosten van verbruik en onderhoud tijdens de
gebruiksperiode;



Leveren van data ten behoeve van onderzoek in een project maakt geen onderdeel uit
van de in kind bijdrage, maar is inbreng van kennis. Voor zover het tot stand komen van
die kennis een additionele inspanning vereist in het kader van de samenwerking, kunnen
de additionele kosten als een in kind bijdrage worden meegenomen.

Kostenberekening en tarievenstructuur
Opgevoerde kosten voor arbeid dienen te worden berekenen volgens de
standaardmethoden zoals beschreven in de artikelen 10 tot en met 14 van het Kaderbesluit
EZ-subsidies. De kosten worden in aanmerking genomen zonder omzetbelasting, indien de
subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting in aftrek kan brengen.
De deelnemer kiest voor de berekening van de subsidiabele kosten uit:
a. de integrale kostensystematiek (artikel 12, Kaderregeling)

b. de loonkosten plus vaste-opslag-systematiek(artikel 13, Kaderregeling), of
c. de vaste-uurtarief-systematiek (artikel 14, Kaderregeling).
De integrale kostensystematiek
De systematiek moet zijn goedgekeurd door RVO. Als onderbouwing van het integrale
kostensystematiek wordt een verklaring, mededeling of brief van de accountant van de
deelnemer aangeleverd inzake het op een juiste manier afleiden van de tarieven van de
interne budgetten.
De loonkosten plus vaste-opslag-systematiek
De partners leveren de berekening van het uurtarief per ingezette medewerker aan, d.w.z
de kostencomponent (brutoloonkosten inclusief de werkgeverslasten) en de urencomponent
(1650 of minder in geval van parttime werken).
Als onderbouwing voor de kosten levert de partner een accountantsverklaring aan of een
berekening van het tarief (loonkosten + werkgeverslasten gedeeld door de uren), de
loonstaat en de werkgeverslasten. De door de partners aangeleverde werkgeverslasten voor
sociale premies en pensioenlasten worden beoordeeld op redelijkheid. Indien deze lasten
hoger zijn dan 30% van de bruto loonkosten moeten deze kosten verder onderbouwd
worden met de exacte berekeningen van de sociale lasten en pensioenlasten.
De vaste-uurtarief-systematiek
De subsidiabele kosten worden berekend door het aantal uren dat betrokkenen besteden
aan de PPS te vermenigvuldigen met een vast uurtarief (60 euro/uur).

