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Recentelijk is in het College van Bestuur en Decanen gesproken over het actualiseren van het VU-
brede talentbeleid. Eén van de beleidsmaatregelen ter stimulering van talent die met ingang van 1 
januari 2018 wordt ingevoerd is het toekennen van een ‘bonus’ aan onderzoekstalent voor het 
binnen halen van een prestigieuze persoonlijke subsidie. Het gaat dan specifiek om VIDI en ERC 
Starting Grant laureaten die 5% toevoeging ontvangen op de verkregen beurs.   
 
In het verlengde van deze VU-brede regeling is voor FSW vanaf heden een facultaire regeling van 
kracht die geldt voor alle ERC-laureaten. De regeling behelst kortweg een vast percentage aan 
overhead dat in mindering wordt gebracht op de begroting, waardoor extra financiële 
bestedingsruimte ontstaat.   
 
De overhead betreft voor FSW geen extra middelen, maar in beginsel middelen die nodig zijn om de 
facultaire (onderzoeks-)ondersteuning te kunnen bekostigen en faciliteren. Toch hechten wij eraan 
om in het kader van talentbeleid en onderzoekstimulering iets van deze middelen ter beschikking te 
stellen aan ERC-laureaten. 
 
De Algemene Facultaire Regeling ERC Beleid houdt in:   
 

a) dat FSW voor Starting Grants, waarvoor de VU 5% geeft, de facultaire overhead beperkt tot 
10% in plaats van 12% 

b) dat FSW voor overige ERC Grants, waarvoor de VU geen bonus geeft (ERC Consolidator & 
Advanced Grant), de facultaire overhead terug brengt van 12% naar 7%. 

 

 Deze facultaire regeling geldt alleen voor ERC’s1. 

 Het bedrag mag – in afstemming met het betreffende afdelingshoofd - besteed worden aan 
onderzoeks-gerelateerde salarislasten. Indien men hiervan wenst af te wijken is afstemming 
met het FB gewenst. In ieder geval moet de besteding ten goede komen van onderzoek. 

 Alvorens de bonus wordt verstrekt, moeten afspraken worden gemaakt over de gevolgen bij 
vroegtijdig vertrek van de VU. 

 Zowel de afspraken over de bestemming van de bonus als de afspraken over de gevolgen bij 
vroegtijdig vertrek, moeten schriftelijk worden vastgelegd. 

 
 
 

                                                      
1 Met de ERC-regeling zijn geen extra middelen gemoeid. Helaas bieden alleen ERC grants deze ruimte in de 

begroting, waardoor het niet mogelijk is deze regeling toe te passen op voor andere prestigieuze beurzen, zoals 
de Vernieuwingsimpuls van NWO.  

 


