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LUF Praesidium Libertatis Subsidie 
Subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure 2022 

 

Om het jaar worden twee LUF Praesidium Libertatis Subsidies toegekend aan getalenteerde 

onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te 

ontwikkelen. De subsidie wil ook een opstap bieden naar grotere beurzen. De subsidie omvat een 

geldbedrag van maximaal € 75.000, dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de Stichting Praesidium 

Libertatis I, ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds. Aanvragen worden beoordeeld door de 

Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF. 

 

Aanvragen die de steun van het faculteitsbestuur hebben, kunnen vanaf 1 juni tot en met maandag 

4 juli 2022 om 13.00 uur worden ingediend. Alle informatie, links naar het format voor de 

projectbeschrijving, het begrotingsformulier en het aanvraagformulier vindt u op de website van het 

LUF, www.luf.nl/aanvragen/onderzoekers/praesidium-libertatis. Inzendingen die na de deadline 

worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolledige aanvragen en aanvragen die 

niet aan de voorwaarden voldoen.  

 

Vragen kunt u via cwb@luf.leidenuniv.nl stellen aan het secretariaat van de Commissie voor 

Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF (Klaartje Sluijs). Ook is het mogelijk om via dit 

mailadres een telefonische afspraak met het secretariaat in te plannen. 

 
Dit document bespreekt: (1) de voorselectie en voorwaarden, (2) de structuur van aanvragen en de 

wijze van indienen, (3) de subsidiabele kosten en (4) de beoordelingscriteria en het tijdpad. 

 

1. Voorselectie en voorwaarden 

 

Vanuit elke faculteit mogen twee aanvragen worden ingediend. Binnen elke faculteit zal een 

voorselectie plaatsvinden, waartoe een contactpersoon aanspreekpunt zal zijn voor de aanvragers en 

voor het LUF.  

 

Bij de voorselectie dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:  

• De aanvrager is gepromoveerd, heeft een betaalde aanstelling bij de Universiteit Leiden en is niet 

langer dan tien jaar geleden gepromoveerd, dat wil zeggen op of na 1 juni 2012.  

• De NWO-extensieregeling is van toepassing. (Zie de gedetailleerde toelichting aan het eind van 

dit document.)  

• Het voorgestelde project betreft vernieuwend onderzoek dat door de aanvrager bij honorering 

zal worden uitgevoerd. 
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2. Wat is de opzet van een voorstel en hoe dien je het in? 

 

De aanvragers, die op basis van de voorselectie binnen hun faculteit worden voorgedragen, moeten 

hun volledige projectplan indienen via de website van het 

LUFwww.luf.nl/aanvragen/onderzoekers/praesidium-libertatis (een van de groene ‘tegels’ rechts op 

de pagina bevat een link naar het aanvraagformulier). Aanvragen mogen worden ingediend in het 

Nederlands of Engels.  

 

De aanvraag bestaat uit:   

A. Een samenvatting in het Nederlands in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal (maximaal 250 

woorden).  

B. Een projectbeschrijving van maximaal 1.000 woorden, exclusief referenties en maximaal 3 

illustraties (tabellen/grafieken/afbeeldingen). 

Gebruik de volgende indeling: 

1 Naam van het project, 

2 Algemene schets van het project, inclusief het wetenschappelijke belang ervan, 

3 Probleemstelling, doel van het project en verwachte uitkomsten, en 

4 Onderzoeksmethodologie. 

C. Een duidelijke planning/tijdpad, met aanvangsdatum (niet voor 1 november 2022, duur 

maximaal 3 jaar). 

D. Begroting van het project met een duidelijke toelichting waarom het project zich juist leent voor 

een subsidie door het LUF.  

E. Een aanbevelingsbrief vanuit het faculteitsbestuur. 

F. CV van de aanvrager, in maximaal 2 pagina’s A4, met vermelding van de datum van promotie 

(datum bul is leidend) en de universiteit waaraan is gepromoveerd. Als een beroep wordt gedaan 

op de extensieregeling, dient het CV ook de naam en geboortedatum van elk kind te bevatten.  

 

3. Welke kosten komen voor subsidiering in aanmerking? 

 

Kosten die voor subsidiering in aanmerking komen zijn: 

• Zowel materiële als personele kosten, waarbij het belangrijk is om een duidelijke specificatie van 

de kosten te geven zonder stelposten of onduidelijke ramingen. 

• Alleen de direct noodzakelijke kosten van een project zonder opslag voor overhead. Personele 

kosten dienen degenen te betreffen die de werkzaamheden uitvoeren en kunnen het vrijstellen 

van onderwijsverplichtingen omvatten. 

• Het LUF vergoedt alleen bij hoge uitzondering en duidelijke motivatie de kosten van open-access 

publicaties. Zonder plausibele motivatie kan zo’n post niet in de begroting worden opgenomen of 

althans worden gehonoreerd. 

• Bij laboratoriumbepalingen die intern kunnen worden gedaan, dient niet meer dan de kostprijs 

te worden begroot. 

http://www.luf.nl/aanvragen/onderzoekers/praesidium-libertatis
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4. Beoordelingscriteria en tijdpad 

De aanvragen worden beoordeeld door de CWB van het LUF aan de hand van de volgende criteria:  

• Het wetenschappelijk belang en vernieuwende karakter van het project.  

• De duidelijkheid van de probleemstelling.  

• De kwaliteit van de gekozen methodologie.  

• CV van de aanvrager passend bij de ambities van het project.  

• Een adequate begroting: dit criterium geldt als een noodzakelijke voorwaarde. Indien de 

begroting onduidelijk is of niet-subsidieerbare posten omvat, kan de commissie besluiten het 

voorstel niet in behandeling te nemen.  

 

Alle aanvragen worden besproken in de CWB-vergadering van 19 september 2022. De aanvragers 

van in beginsel de drie als best beoordeelde projecten geven een presentatie in de CWB vergadering 

van maandagmiddag 10 oktober 2022. Er worden twee projectsubsidies van maximaal € 75.000 

toegekend. Bekendmaking van de toegekende subsidies vindt uiterlijk plaats in de week van 

17 oktober 2022.  

 

Leids Universiteits Fonds,  

april 2022 
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Toelichting bij NWO-extensieregeling Biologische moeders krijgen 18 maanden extensie per kind. Deze 

extensie is een compensatie voor de tijd die de zwangerschap, de bevalling en de zorg van een kind met zich 

meebrengt 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 meebrengt 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. Doet men een beroep op de regeling, dan graag 

van elk kind de naam en geboortedatum vermelden in het CV. 


