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NWO-domein TTW Cleanroom regeling
Geavanceerde, kostbare infrastructuur is essentieel voor onderzoek en ontwikkeling waarbij het gebruik
van cleanrooms van doorslaggevend belang kan zijn. Gezien de bijzondere aard van deze specialistische
infrastructuur heeft NWO-domein TTW in samenspraak met het veld bezien hoe de financiële complexiteit
en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van cleanrooms qua vergoeding en declaratie te
vergemakkelijken in lijn met bestaande wet- en regelgeving. NWO-domein TTW heeft als uitkomst m.b.t.
vergoeding en declaratie onderhavige cleanroomregeling opgezet.

Doel
Het doel van de cleanroomregeling is vereenvoudiging en eenduidigheid zodat het voor onderzoekers
makkelijker en eenvoudiger wordt kosten in relatie tot cleanroomgebruik op te nemen in de begroting
van onderzoeksaanvragen. Hierdoor neemt de administratieve last bij onderzoeker én financier af
waardoor tijd en energie maximaal ten goede kunnen komen aan onderzoek en innovatie - waar het
uiteindelijk om te doen is.

Dekking
De cleanroomregeling omvat feitelijke kosten die subsidiabel zijn binnen de tweede geldstroom.
Hieronder vallen verbruiksgoederen/materieel en de inzet van specialistisch personeel).
Onderzoeksinstellingen blijven verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur (NWO-wet).

Vergoeding
De vergoeding voor het gebruik van cleanroominfrastructuur binnen door NWO-domein TTW
gefinancierde projecten bedraagt, uitgaande van op het TTW-project aangestelde tijdelijke personeel:

•
•
•

Maximaal €82/uur*
Minimum jaarbudget 10 k€/jaar**
Maximum jaarbudget 25 k€/jaar***

Vaststelling uurtarief
NWO-domein TTW heeft het uurtarief gebaseerd op het gemiddelde uurtarief van de cleanrooms van de
technische universiteiten binnen de NanoLabNL locaties. NanoLabNL is onderdeel van de Roadmap
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten en heeft als zodanig op 1 juli 2014 van de staatssecretaris OCW en
de voorzitter NWO financiering mogen ontvangen. Als zodanig fungeert NanoLabNL als is dé nationale
cleanroominfrastructuur waarbinnen hoogwaardige, kostbare infrastructuur voor de gehele Nederlandse
onderzoeksgemeenschap wordt aangeboden.
Het gehanteerde uurtarief voor de NWO-domein TTW cleanroomregeling komt overeen met het publieke
tarief zoals vermeld op www.nanolabnl.nl. Voor de verdere vereenvoudiging van de cleanroomregeling
volgt NWO-domein TTW derhalve het (twee)jaarlijks vastgesteld NanoLabNL-tarief.
*Maximaal uurtarief
Het uurtarief betreft een maximum gebaseerd op feitelijke kosten. Wanneer de feitelijke kosten van het
gebruik van een cleanroom lager zijn, kan alleen dit feitelijke, lagere tarief gehanteerd worden.
Wanneer het uurtarief van een cleanroom onverhoopt hoger is dan het vastgestelde maximum, kan en
zal NWO-domein TTW alleen over gaan tot vergoeding van de kosten tot het maximum tarief.
**Minimum jaarbudget
Uit de tweede geldstroom kan bij uitzondering enkel het onevenredig gebruik van
onderzoeksinfrastructuur gefinancierd worden. Om die reden is ook een minimum gesteld aan
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cleanroomkosten van 10 k€/jaar. Onder deze drempelwaarde vindt geen vergoeding plaats, erboven
vindt volledige vergoeding plaats.
*** Maximum jaarbudget
Het maximum bedrag dat per jaar gedeclareerd kan worden m.b.t. cleanroomkosten bedraagt 25
k€/jaar.

Voorwaarde
In de onderzoeksaanvraag dient bij de projectbegroting aangegeven te worden dat men gebruik wenst te
maken van de cleanrroomregeling. Hiervoor dienen de benodigde uren tegen het geldende (maximum)
uurtarief opgevoerd te worden bij het materiaalkrediet. De instelling van de aanvrager dient wanneer
gevraagd een door de accountant goedgekeurde verklaring te kunnen overleggen waaruit aannemelijk is
dat de feitelijk kosten gelijk zijn aan het gehanteerde tarief (tot het maximum van het
cleanroomregeling-tarief).

Reikwijdte
Deze cleanroomregeling vervangt alle oude en lopende ‘cleanroomregeling’.
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