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Subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure CWB – deelname buitenlands congres  
 
Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan 
een buitenlands congres. Subsidies voor deelname aan een buitenlands congres zijn alleen beschik-
baar voor promovendi die aantoonbaar geen reguliere aanstelling hebben. Daarnaast moet het stu-
dieverblijf passen binnen een facultair erkend onderzoeksproject en/of is onderdeel van een promo-
tietraject.  
 
De toezeggingen van het LUF zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat 
als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het LUF heeft toegezegd, er niet meer 
wordt uitgekeerd dan de werkelijke kosten.  Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie 
Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF). 
 
Voorwaarden 
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
 

• U heeft geen reguliere aanstelling, wat wordt bevestigd door een verklaring vanuit de fa-
culteit. 

• U kunt subsidie aanvragen voor de reiskosten vanuit Leiden en retour, overnachtingskos-
ten tijdens een congres en eventuele inschrijfkosten. Niet subsidiabel zijn maaltijden, lo-
kaal vervoer, visa en vervaardiging van posters. 

• Voor congressen in Europa geldt een maximumvergoeding van € 600,-; voor congressen 
buiten Europa geldt een maximumbedrag van € 1.200,-. 

• Ten minste een derde van het totaal van het subsidiabele tekort dient te worden vergoed 
uit de middelen van de faculteit of betrokken afdeling. Het resterende deel komt in aan-
merking voor garantiesubsidie. 

• Promovendi komen slechts eenmaal in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van 
een congresbezoek of studieverblijf. Als regel kan slechts één persoon per onderzoeks-
groep een bijdrage ontvangen voor hetzelfde congres. 

• Dien uw aanvraag op tijd in, zodat de commissie de aanvraag kan behandelen voordat de 
activiteit plaatsvindt. Activiteiten die voor de vergadering plaatsvinden, komen niet voor 
subsidie in aanmerking.  
 

Aanvraaginformatie 
Uw aanvraag met alle bijlagen kunt u via het LUF Subsidie portaal indienen; u krijgt een ontvangstbe-
vestiging. De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) vergadert verschillende keren per 
jaar over de aanvragen. Voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines zie het verga-
deroverzicht. Binnen een week na de vergadering krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag. 
 
Benodigde informatie en bijlagen bij aanvraag 

1. Motivering en korte omschrijving 
Een motivering van uw aanvraag, inclusief een korte omschrijving van het onderwerp in relatie 
tot uw eigen onderzoek.  
2. Inhoudelijk programma congres 
Wij ontvangen graag een korte samenvatting van het doel en inhoudelijk programma van het 
congres, dat voor een algemeen publiek te begrijpen is. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, 

https://lufsubsidie.nl/
https://www.luf.nl/aanvragen/onderzoekers/agenda-vergaderingen-cwb
https://www.luf.nl/aanvragen/onderzoekers/agenda-vergaderingen-cwb
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kunnen we deze tekst gebruiken als basis voor een nieuwsbericht of een communicatie naar (po-
tentiële) donateurs op onze website. Hiermee kunnen we (potentiële) donateurs laten zien wat 
er met de hun giften mogelijk wordt gemaakt.  
3. Begroting 
Een begroting, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik hier-
voor het budgetformulier CWB deelname buitenlands congres. Neem in de begroting voor het 
LUF alleen posten op die in aanmerking komen voor een subsidie van het LUF (zie de voorwaar-
den). 
4. Bewijs van acceptatie deelname 
De acceptatie van uw actieve bijdrage aan het congres. Hiermee toont u aan dat u een actieve 
bijdrage aan het congres levert in de vorm van een paper of posterpresentatie. Stuur indien u 
deze al heeft en een kopie van de acceptatie van deze bijdrage met uw aanvraag mee. Als u nog 
geen acceptatie heeft ontvangen op het moment van aanvraag, dient u deze zo spoedig mogelijk 
na ontvangst te overleggen.  
5. Aanbeveling 
Een schriftelijke aanbeveling door uw promotor. In deze aanbeveling dient ook te worden beves-
tigd dat de aanvrager promovendus is zonder reguliere aanstelling. 
6. Bewijs van financiële steun van de faculteit of afdeling 
Hiermee toont u aan dat de faculteit of afdeling het studieverblijf financieel ondersteunt met een 
bedrag van ten minste één derde van het subsidiabel tekort.  
 

Eindverantwoording 
Bij toekenning van een garantiesubsidie verzoeken wij u het LUF als subsidiegever te vermelden in 
daarvoor in aanmerking komende (digitale) publicaties zoals uw paper, presentatie of in de uit het 
congres resulterende publicaties. 
 
Binnen twee maanden na voltooiing van uw project moet de eindverantwoording bij ons binnen zijn.  
Naast een declaratieformulier met de vereiste bijlagen, ontvangen we als onderdeel van uw eindver-
antwoording ook graag een beschrijvend verslag en enkele foto’s. Op basis daarvan zal het subsidie-
bedrag worden vastgesteld en overgemaakt.  
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