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1. INLEIDING 
 

1.1 Algemene context 
 

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

(FOD Volksgezondheid) kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning 

van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische 

onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. 

De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel 

Contractueel Onderzoek. 

Toelagen kunnen worden toegekend voor thematische (RT: Targeted Research), vrije (RF: Free 

Research) en internationale onderzoeksprojecten (RI: International Research).  

 

Omwille van budgettaire beperkingen is het mogelijk dat in 2020 slechts een klein aantal 

projecten betoelaagd kan worden.  

 

1.2 Thematische oproep (RT-projecten) 

 
De thematische oproep betreft de oproep tot indienen van projectvoorstellen op basis van 

gerichte onderzoeksthema’s. In het kader van de budgettaire beperkingen is de thematische 

oproep aangepast ten opzichte van voorgaande oproepen.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen prioritaire thema’s enerzijds en bijkomende 

thema’s anderzijds. De FOD Volksgezondheid zal voorrang geven aan het betoelagen van 

onderzoeksprojecten die beantwoorden aan de prioritaire thema’s.  

RT-onderzoeksprojecten die beantwoorden aan de bijkomende thema’s kunnen betoelaagd 

worden indien hiervoor voldoende budgettaire ruimte bestaat. Ze zullen bovendien in 

competitie treden met RF-projecten van de vrije oproep (cf. 1.3 Vrije oproep). 

 

De beoordeling en selectie van de projectvoorstellen gebeurt in twee fasen. In een eerste fase 

wordt een RT-intentieverklaring ingediend. Mits selectie voor de tweede fase, wordt 

daaropvolgend een gedetailleerd RT-projectvoorstel ingediend. 

Bij de selectie van de RT-intentieverklaringen in de eerste fase zal de pertinentie ten opzichte 

van het thema, de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de Overheid en de 

wetenschappelijke kwaliteit van het projectvoorstel beoordeeld worden. 

Voor de weerhouden voorstellen wordt in de tweede fase gevraagd een volledig uitgewerkt en 

gedetailleerd projectvoorstel in te dienen. Dit wordt vervolgens opnieuw geëvalueerd voor wat 

betreft zijn relevantie en wetenschappelijke kwaliteit.  

 

Tijdens de oproep 2018 had men binnen het RT-kanaal over het geheel genomen een slaagkans 

van 66,7 %. De slaagkans per thema bedroeg gemiddeld 79,2 %.  

 

1.3 Vrije oproep (RF-projecten) 
 

Binnen de vrije oproep kunnen beleidsondersteunende RF-onderzoeksvoorstellen inzake 

voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid ingediend worden waarbij het onderwerp 

bepaald wordt door de onderzoekers zelf.  

 

In een eerste fase worden deze onderzoeksvoorstellen ingediend onder de vorm van een RF-

intentieverklaring. Op basis hiervan wordt een preselectie uitgevoerd, die steunt op de 

relevantie voor het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid, evenals 
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op de wetenschappelijke kwaliteit.  

 

Voor de weerhouden voorstellen wordt in de tweede fase gevraagd een volledig uitgewerkt en 

gedetailleerd projectvoorstel in te dienen. Dit wordt vervolgens in detail geëvalueerd voor wat 

betreft zijn wetenschappelijke kwaliteit.  

 

Tijdens de oproep 2018 hadden de indieners binnen het RF-kanaal een slaagkans van 17,5 %. 

Omwille van budgettaire beperkingen is het evenwel mogelijk dat voor de oproep 2020 slechts 

een klein aantal RF-projecten betoelaagd kan worden. De projecten van de vrije oproep zullen 

bovendien in competitie treden met RT-onderzoeksprojecten die beantwoorden aan de 

bijkomende thema’s (cf. 1.2 Thematische oproep en bijlage 1). De slaagkans binnen het RF-

kanaal kan bijgevolg lager liggen dan tijdens voorgaande oproepen.  

 

 

1.4 Internationale oproep (RI-projecten): plantengezondheid - Euphresco 
 

De internationale oproep tot indiening van projectvoorstellen betreft gerichte internationale 

onderzoeksthema’s in het domein van de plantengezondheid. Deze thema’s werden 

geselecteerd uit een lijst opgesteld door het Euphresco netwerk. 

 

1.4.1 Inleiding 

 

Euphresco is een internationaal netwerk van organisaties actief in het domein van de 

plantengezondheid. Het netwerk bestaat vandaag uit ongeveer 70 organisaties afkomstig uit 

meer dan 50 landen. Het netwerksecretariaat is gehuisvest bij de Europese en Mediterrane 

Plantengezondheidsorganisatie (EPPO, Parijs). Het netwerk streeft ernaar de coördinatie en de 

samenwerking op het gebied van de financiering van fytosanitair onderzoek te bevorderen.  

 

Meer informatie over het netwerk vindt u op de website www.euphresco.net. 

 

Elk jaar organiseert Euphresco een oproep voor het financieren van transnationale 

onderzoeksprojecten. Deze transnationale financiering richt zich voornamelijk op toegepast 

onderzoek in relatief kleine projecten van korte tot middellange duur (1 tot 3 jaar). Op deze 

manier kan het snel en gericht antwoorden bieden aan de noden met betrekking tot quarantaine-

organismen. 

 

Het financieringsmechanisme en het projectbudget worden bepaald door de deelnemende 

betoelagende instellingen. Er zijn drie mechanismen die worden gehanteerd binnen het 

Euphresco netwerk: de “real pot”, de “virtual pot” en het “non-competitive” mechanisme. 

 

De FOD Volksgezondheid kan binnen haar wettelijk kader enkel deelnemen aan het “virtual 

pot” mechanisme, dit wil zeggen dat enkel de eigen, nationale onderzoeksinstellingen kunnen 

worden betoelaagd, en dit enkel via projecten die worden geselecteerd in een competitieve 

procedure.  

 

Omdat vele Euphresco partners kunnen werken via het “non-competitive” mechanisme en 

hieraan ook de voorkeur geven, wordt er vaak een gemengd “virtual pot / non-competitive” 

mechanisme opgezet, en dit is hier het geval: de cel Contractueel Onderzoek van de FOD 

Volksgezondheid lanceert een “Virtual Pot” oproep voor de Belgische 

onderzoeksinstellingen. Het geselecteerde Belgische consortium treedt vervolgens toe tot het 

onderzoeksconsortium van de “non-competitive” partners. 

http://www.euphresco.net/
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1.4.2 Procedure 

 

De FOD Volksgezondheid heeft vijf prioritaire thema’s geselecteerd uit de lijst van 

22 onderzoeksprioriteiten die werden geïdentificeerd door het Euphresco netwerk (zie bijlage 

9).  

 

De selectie van de projectvoorstellen zal gebeuren in twee fasen.  

 

In de eerste fase wordt een oproep gedaan voor het indienen van “Expressions of Interest” (zie 

bijlage 10) voor de vijf thema’s.  

 

In de tweede fase zullen de onderzoekers wiens voorstel ontvankelijk is verklaard, worden 

uitgenodigd voor het indienen van een “full proposal”.  

 

Dit volledig uitgewerkt en gedetailleerd projectvoorstel moet een beschrijving geven van de 

specifieke taken van het Belgisch consortium als deel van het transnationaal onderzoeksproject. 

Het zal door een internationaal College van deskundigen worden geëvalueerd voor wat betreft 

de relevantie en wetenschappelijke kwaliteit.  

Deze tweede fase wordt beheerd door het Euphresco-secretariaat (dhr. Baldissera Giovani). 

Op basis van de resultaten van deze evaluatie en na consultatie van het Beoordelingscomité 

van het contractuele onderzoek zal de bevoegde Minister beslissen over de betoelaging van de 

geselecteerde voorstellen, rekening houdend met het beschikbare budget. 

  

Opgelet: deze oproep wordt vroegtijdig gelanceerd om de tijdslijn van de nationale oproep zo 

goed mogelijk af te stemmen op de overkoepelende Euphresco-kalender. Dit heeft de volgende 

consequenties. 

• Een aantal van de geselecteerde thema’s kunnen in een latere fase nog geschrapt 

worden, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende interesse is van de andere transnationale 

partners. Ten laatste op vrijdag 22 maart 2019 zal Contractueel Onderzoek een eerste 

update van de thema’s op haar website publiceren. Een definitieve lijst zal pas 

beschikbaar zijn half november 2019. Zelfs na de opstart van de tweede fase kunnen er 

dus nog thema’s wegvallen.  

• De themaomschrijvingen, die de transnationale onderzoeksideeën beschrijven, zijn in 

sommige gevallen slechts beperkt uitgewerkt. De uitgebreide themaomschrijvingen 

zullen begin juli 2019 beschikbaar zijn, en zullen worden doorgegeven aan de 

coördinatoren van de voorstellen weerhouden voor de tweede fase.  

 

De FOD Volksgezondheid zal maximaal € 200.000 ter beschikking stellen voor deze 

RI-oproep. Dit betekent dat mogelijk niet alle voorstellen die een gunstige evaluatie hebben 

gekregen, betoelaagd kunnen worden.  
 

De gevraagde toelage dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de 

duur, de aard, de benodigde uitrusting en expertise van het onderzoek noodzakelijk om de 

nagestreefde doelstellingen te bereiken.  
 

 

  



6 

  

1.5 Gebruik van de gegevens van de voedselconsumptiepeiling 
 

Voor projectvoorstellen die het gebruik van de gegevens van de Belgische nationale 

voedselconsumptiepeiling 2014 (VCP 2014) vereisen, zijn er volgende opties. 

1. Ofwel toegang krijgen tot de databank van ruwe individuele consumptiegegevens, voor 

gebruik voor één specifiek project en door betaling van 5.000 euro. De pseudo-

geanonimiseerd dataset wordt ter beschikking gesteld na het volgen van de procedure 

voor het Informatieveiligheidscomité (Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid) zoals 

uitgelegd op de website van de VCP. Alternatief kan er voor risk exposure assessments 

ook een geanonimiseerde dataset ter beschikking gesteld worden zonder procedure via 

het Informatieveiligheidscomité. Deze dataset bevat naast consumptiegegevens van 

voeding en supplementen (i.e.: 24-uurs voedingsnavraag (“24u recall”) gekoppeld aan 

voedselcompositietabellen en voedselfrequentievragenlijsten) enkel de volgende 

persoonlijke gegevens: leeftijd, geslacht, provincie, onderwijsniveau, 

zwangerschap/borstvoeding, lengte, gewicht en buikomtrek. In dit geval moeten de 

onderzoekers zelf software, expertise en personeel voorzien om de berekeningen uit te 

voeren. Voor vragen hierover kan u terecht bij Dr. Karin De Ridder 

(Karin.DeRidder@sciensano.be) of Dr. Jean Tafforeau (jean.tafforeau@sciensano.be). 

2. Ofwel innameschattingen laten uitvoeren door Sciensano. Indien dit gewenst is moet u 

vóór het indienen van het gedetailleerd projectvoorstel contact opnemen met Dr. 

Mirjana Andjelkovic van de dienst Chemische en fysische gezondheidsrisico’s van 

Sciensano (mirjana.andjelkovic@sciensano.be). 
 

Om al een beeld te krijgen van de beschikbare gegevens, stelt de FOD Volksgezondheid de 

frequentietabellen opgesteld door Sciensano gratis ter beschikking op de website van 

Contractueel Onderzoek. Deze frequentietabellen geven de consumptiefrequentie van 

voedingsmiddelen weer, gegroepeerd volgens het voedselcategorisatiesysteem FOODEX op 

verschillende niveaus. Men kan zien hoeveel personen een bepaald levensmiddel of groep van 

levensmiddelen geconsumeerd hebben tijdens de uitvoering van de peiling. Er worden 

verschillende variabelen weergegeven:  

• consumptie op dag 1 van de 24u recall (N_d1) 

• consumptie op dag 2 (N_d2) 

• consumptie op slechts 1 dag (N1day)  

• consumptie op beide dagen (N2days) van de peiling 

• het vervullen van het criterium “minstens 10 personen die het levensmiddel zowel op 

dag 1 als op dag 2 consumeerden” (SPADE=1) of “minder dan 10 personen die het 

levensmiddel zowel op dat 1 als op dag 2 consumeerden” (SPADE=0).  

Men kan deze frequentietabellen onder andere gebruiken: 

• voor het bepalen van prioriteiten 

• voor de opmaak van een monsternameplan 

• voor het inschatten van de haalbaarheid van innameberekeningen. Om een 

gebruikelijke inname (“usual intake”) te kunnen berekenen met de SPADE software 

moet het aantal personen die het levensmiddel zowel op dag 1 als op dag 2 

consumeerden minstens gelijk zijn aan 10 (criterium “SPADE=1”). 

  

https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Database.aspx
mailto:Karin.DeRidder@sciensano.be
mailto:jean.tafforeau@sciensano.be
mailto:mirjana.andjelkovic@sciensano.be
https://www.health.belgium.be/nl/contractueel-onderzoek/openstaande-oproepen
https://www.health.belgium.be/nl/contractueel-onderzoek/openstaande-oproepen
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1.6 Indiening van de voorstellen 
 

 

Fase 1 
 

de uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de 

RI “Expressions of Interest” is DONDERDAG 18 APRIL 2019 om 12u ’s middags stipt. 

 

Er wordt enkel een elektronische versie gevraagd.  

Deze wordt verstuurd naar: contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

 

Projectvoorstellen die ingediend worden na dit tijdstip zullen onontvankelijk verklaard 

worden. 

 

 

Fase 2 

 

de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT-, RF- en RI-projectvoorstellen 

is VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 om 12u ’s middags stipt. 

 

Er wordt enkel een elektronische versie gevraagd. 

De RT- en RF-projectvoorstellen worden verstuurd naar: 

contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

De RI-projectvoorstellen worden verstuurd naar: bgiovani@euphresco.net 

 

Projectvoorstellen die ingediend worden na dit tijdstip zullen onontvankelijk verklaard 

worden. 

 

 

 

  

mailto:contractueel.onderzoek@health.fgov.be
mailto:contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
mailto:bgiovani@euphresco.net
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2. THEMATISCHE OPROEP (RT-PROJECTEN) 
 

De RT-projectvoorstellen worden in twee fasen beoordeeld:  

• fase 1: indiening van een RT-intentieverklaring  

• fase 2: indiening van een gedetailleerd RT-projectvoorstel  

 

De maximale duur van de RT-projecten staat vermeld in de themaomschrijving. 

 

Voor de oproep 2020 wordt een onderscheid gemaakt tussen prioritaire thema’s enerzijds en 

bijkomende thema’s anderzijds: zie ook 2.1.2.2. 

 

2.1 FASE 1  
 

2.1.1 Opmaak van de RT-intentieverklaringen 

 

Alle nodige templates bevinden zich op de website van de cel Contractueel Onderzoek 

(www.health.belgium.be/contractueelonderzoek), onder “openstaande oproepen”. 

• In bijlage 1 worden de onderzoeksthema’s van de thematische oproep weergegeven. 

De RT-intentieverklaringen moeten worden opgemaakt op basis van de weergegeven 

informatie en vereisten beschreven in de thema’s.  

• Bijlage 2 geeft de te gebruiken template weer voor de RT-intentieverklaringen.  

• Bijlage 6 bevat belangrijke informatie voor de inschatting van het budget.  

Ter informatie: bijlagen 7 en 8 moeten enkel in de 2de fase worden ingediend. 
 

De intentieverklaringen worden enkel onder elektronische vorm ingediend, in Word en pdf 

formaat.  

 

2.1.2 Evaluatie van de RT-intentieverklaringen  
 

2.1.2.1 Ontvankelijkheid van de RT-intentieverklaringen  
 

De ontvankelijkheid van de RT-intentieverklaringen wordt beoordeeld op basis van: 
 

1. hun tijdige indiening: ten laatste op donderdag 18 april 2019 om 12u ’s middags 

stipt.  De datum en het uur van de e-mail gelden als bewijs.  

2. hun vorm  

• de voorstellen moeten ingediend worden volgens de richtlijnen beschreven in 

bijlage 2  

• de aangegeven limieten dienen strikt gerespecteerd te worden en het lettertype van 

de tekst (Times New Roman, lettergrootte 12) mag niet worden gewijzigd 

• de aanvraag mag maximaal 6 bladzijden tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren  

• de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels. 

3. hun overeenkomst met een thema  

Enkel RT-intentieverklaringen die beantwoorden aan één van de in bijlage 1 opgelijste 

thema’s, en die rekening houden met de vermelde onderzoeksvragen en vereisten, zijn 

ontvankelijk. 

4. de afwezigheid van overlap met bestaand of lopend onderzoek. 

5. de samenstelling van het consortium 

Enkel Belgische onderzoeksinstellingen kunnen deel uitmaken van het consortium.  

http://www.health.belgium.be/CO_RC
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Opgelet: indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, zal uw 

intentieverklaring onontvankelijk verklaard worden. 
 

 

2.1.2.2 Inhoudelijke evaluatie van de RT-intentieverklaringen  
 

Enkel de ontvankelijk verklaarde RT-intentieverklaringen worden beoordeeld volgens de 

onderstaande modaliteiten:  
 

1. de relevantiescore (op 30 punten) als weergave van de mate waarin de 

intentieverklaring beantwoordt aan een thema en de mogelijke impact van het 

voorgestelde onderzoek.  

Concreet worden de volgende elementen beoordeeld: 

• de mate waarin het voorstel beantwoordt aan de vereisten geformuleerd in het 

thema 

• de waarde en bruikbaarheid van de verwachte resultaten 

• de oplossingsgerichtheid van het onderzoek 

• de meerwaarde ten opzichte van lopend of bestaand onderzoek 

• de potentiële bijdrage aan beleidsbeslissingen 

 

Enkel de RT-intentieverklaringen met een relevantiescore van tenminste 21/30 worden 

meegenomen in de wetenschappelijke evaluatie. 

 

2. het wetenschappelijk niveau (op 20 punten) als weergave van  

• de wetenschappelijke kwaliteit 

• de methodologie 

• de originaliteit 

• de haalbaarheid  

van het voorgestelde onderzoek. 
 

Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het Beoordelingscomité en is normalerwijze afgehandeld 

tegen begin juli 2019.  
 

Op basis van de totale score op 50 punten wordt een klassement opgesteld per thema, met als 

bijkomende voorwaarde dat de projecten voor het wetenschappelijke aspect een score hebben 

behaald van minstens 13/20. Op basis van dit klassement wordt een prioritaire lijst van RT-

intentieverklaringen opgesteld. Prioritaire intentieverklaringen zijn deze intentieverklaringen 

die bovenaan in het klassement staan en waarvoor het Beoordelingscomité de bevoegde 

Minister een gunstig advies geeft voor opname in de prioritaire lijst.  
 

Zoals vermeld onder 1.2 zal de FOD volksgezondheid voorrang geven aan het betoelagen van 

onderzoeksprojecten die beantwoorden aan de prioritaire thema’s. RT-onderzoeksprojecten 

die beantwoorden aan de bijkomende thema’s kunnen betoelaagd worden indien hiervoor 

voldoende budgettaire ruimte bestaat. Ze zullen bovendien in competitie treden met RF-

projecten van de vrije oproep. 
 

Tijdens de tweede fase van de evaluatie kunnen de prioritaire RT-voorstellen in competitie met 

andere voorstellen binnen hetzelfde thema beoordeeld worden. De wetenschappelijk adviseur 

brengt de promotoren ervan op de hoogte of hun voorstel in competitie is met (een) ander(e) 

projectvoorstel(len) of niet. Daarnaast worden de promotoren eveneens geïnformeerd over 

eventueel gevraagde bijsturingen in het onderzoeksprogramma, het budget en de looptijd van 

het project.  
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2.2 FASE 2  
 

In de tweede fase wordt aan de coördinatoren van de prioritaire RT-intentieverklaringen 

gevraagd om een volledig uitgewerkt en gedetailleerd projectvoorstel in te dienen.  

 

2.2.1 Opmaak van de gedetailleerde RT-projectvoorstellen 

 

Alle nodige templates bevinden zich op de website van Contractueel Onderzoek 

(www.health.belgium.be/contractueelonderzoek), onder “openstaande oproepen”. 

• Bijlage 3 geeft de template weer die gebruikt dient te worden voor de opmaak van het 

gedetailleerde RT-projectvoorstel. 

• Bijlage 6 bevat belangrijke informatie voor de opmaak van het budget. 

• Bijlagen 7 en 8 geven de te gebruiken templates voor de budgetopmaak weer.  

De projectvoorstellen worden enkel onder elektronische vorm ingediend, in Word en pdf 

formaat, met de budgettabellen in Excelformaat.  

 

2.2.2 Evaluatie van de gedetailleerde RT-projectvoorstellen 
 

2.2.2.1 Ontvankelijkheid van de RT-projectvoorstellen 
 

De ontvankelijkheid van de RT-projectvoorstellen wordt beoordeeld op basis van: 
 

1. hun tijdige indiening: ten laatste op vrijdag 27 september 2019, 12u ’s middags 

stipt. De datum en het uur van de e-mail gelden als bewijs. 

2. hun vorm  

• de voorstellen moeten ingediend worden volgens de richtlijnen beschreven in 

bijlage 3  

• de aangegeven limieten dienen strikt gerespecteerd te worden en het lettertype van 

de tekst (Times New Roman, lettergrootte 12) mag niet worden gewijzigd 

• de aanvraag mag maximaal 30 bladzijden tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren, maar inclusief de budgettabellen  

• de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels. 
 

Opgelet: indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, zal uw 

projectvoorstel onontvankelijk verklaard worden. 
 

 

  

http://www.health.belgium.be/CO_RC
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2.2.2.2 Inhoudelijke evaluatie van de RT-projectvoorstellen 

 

De projectvoorstellen zullen door een College van deskundigen beoordeeld worden op basis 

van de volgende vijf criteria:  

i. de wetenschappelijke kwaliteit t.o.v. internationale standaarden, en het 

expertiseniveau van de onderzoekers 

ii. de kwaliteit van het werkplan  

iii. de originaliteit van de benadering  

iv. de haalbaarheid in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen, de planning, de 

organisatie en de aangevraagde budgettaire middelen 

v. de relevantie van het project ten aanzien van de te bereiken doelstellingen 

beschreven in de oproep. 

 

Er is desgevallend een mondelinge toelichting mogelijk tijdens de consensusvergadering van 

het College van deskundigen. Niettemin is het uiterst belangrijk om het projectvoorstel 

duidelijk, volledig en met de grootste zorg op te stellen.  

 

De evaluatie van de ingediende RT-projectvoorstellen zal normalerwijze afgehandeld worden 

in de periode december 2019 - februari 2020.  
 

  



12 

  

3. VRIJE OPROEP (RF-PROJECTEN) 
 

De RF-projectvoorstellen worden in twee fasen beoordeeld:  

• fase 1: indiening van een RF-intentieverklaring  

• fase 2: indiening van een gedetailleerd RF-projectvoorstel. 
 

De minimale duur van de RF-projecten is 12 maanden, de maximale duur is 48 maanden.  
 

Omwille van budgettaire beperkingen is het mogelijk dat in 2020 slechts een klein aantal 

RF-projecten betoelaagd kan worden.  
 

3.1 FASE 1 
 

3.1.1 Opmaak van de RF-intentieverklaringen  
 

Alle nodige templates bevinden zich op de website van de cel Contractueel Onderzoek 

(www.health.belgium.be/contractueelonderzoek), onder “openstaande oproepen”. 

• Bijlage 4 geeft de te gebruiken template weer voor de RF-intentieverklaringen.  

• Bijlage 6 bevat belangrijke informatie voor de inschatting van het budget.  

Ter informatie: bijlagen 7 en 8 moeten enkel in de 2de fase worden ingediend. 
 

De intentieverklaringen worden enkel onder elektronische vorm ingediend, in Word en pdf 

formaat.  
 

3.1.2 Evaluatie van de RF-intentieverklaringen  
 

3.1.2.1 Ontvankelijkheid van de RF-intentieverklaringen 
 

De ontvankelijkheid van de RF-intentieverklaringen wordt beoordeeld op basis van 

administratieve en inhoudelijke criteria. 
 

Administratieve criteria: 
 

1. tijdige indiening: ten laatste op donderdag 18 april 2019 om 12u ’s middags stipt. 

De datum en het uur van de e-mail gelden als bewijs. 

2. vorm  

• de voorstellen moeten ingediend worden volgens de richtlijnen beschreven in 

bijlage 4  

• de aangegeven limieten dienen strikt gerespecteerd te worden en het lettertype van 

de tekst (Times New Roman, lettergrootte 12) mag niet worden gewijzigd 

• de aanvraag mag maximaal 6 bladzijden tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren  

• de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels 

3. samenstelling van het consortium: enkel Belgische onderzoeksinstellingen kunnen 

deel uitmaken van het consortium. 
 

  

http://www.he/
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Inhoudelijke criteria: 
 

1. afwezigheid van overlap met de thema’s in de RT-oproep of met bestaand of lopend 

onderzoek 

2. betrokken onderzoeksdomeinen  

Het onderzoeksonderwerp moet passen binnen de bevoegdheden van Contractueel 

Onderzoek. 
 

Opgelet: indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, zal uw 

intentieverklaring onontvankelijk verklaard worden. 
 

In het algemeen moeten de onderzoeksonderwerpen kaderen in de domeinen voedselveiligheid, 

dierengezondheid en/of plantengezondheid. Het onderzoek moet het beleid in deze domeinen 

ondersteunen of helpen voorbereiden. Concreet betekent dit dat het onderzoek kennis moet 

aanleveren die de Overheid, met name de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ondersteunt in één of meerdere van haar 

opdrachten, waaronder: 

• het opstellen of het aanpassen van wetgeving, aanbevelingen of adviezen 

• het opstellen of het aanpassen van controleprogramma’s of (auto)controlegidsen 

• het uitwerken van strategieën voor risico-evaluatie of risicobeheersing 

• het implementeren van (analyse)methoden voor de controle op de naleving van de 

regelgeving 

• het nemen van maatregelen in crisissituaties 

• het stellen van prioriteiten of het inspelen op nieuwe evoluties. 
 

De valorisatie van de nieuwe kennis door de Overheid kan zich situeren op nationaal, Europees 

en/of internationaal vlak.  
 

Het onderzoeksonderwerp mag niet binnen de bevoegdheden van de regionale overheden 

vallen tenzij er cofinanciering is voor de aspecten die onder regionale bevoegdheid vallen. 
 

Ook indien het projectvoorstel werkpakketten of delen hiervan bevat die buiten de specifieke 

bevoegdheid van Contractueel Onderzoek vallen, moeten deze gefinancierd worden door een 

externe financieringsbron.  
 

De Overheid heeft een algemeen en kosteloos gebruiksrecht op de resultaten voor de 

ondersteuning van haar beleid. Het projectvoorstel moet dus zo opgevat worden dat alle 

resultaten in detail kunnen worden overgemaakt aan de Overheid (FOD Volksgezondheid en 

het FAVV). 
 

In onderstaande tabel wordt een (niet exhaustief) overzicht gegeven van onderwerpen die wel 

en niet passen binnen de bevoegdheid van Contractueel Onderzoek. Omdat een scherpe 

aflijning niet steeds mogelijk is, evalueren experten van de FOD Volksgezondheid en het 

FAVV de inhoudelijke ontvankelijkheid van elke intentieverklaring. Een aantal van de 

opgenomen voorbeelden vloeien voort uit het ontvankelijkheidsonderzoek van recente 

oproepen. 
 

We raden u aan ook het overzicht van lopende en afgesloten projecten, gepubliceerd op de 

website van het contractuele onderzoek, te consulteren.  
 

Indien u niet zeker bent van de ontvankelijkheid van uw onderzoeksidee, kan u vóór de 

indiening van uw voorstel contact opnemen met de wetenschappelijk adviseurs van de cel 

Contractueel Onderzoek (Dr. Dominique Vandekerchove of Dr. Ria Nouwen, zie ook 

“5. Bijkomende informatie” op blz. 21).  

http://www.health.belgium.be/nl/contractueel-onderzoek/overzicht-van-lopende-en-afgesloten-projecten
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Algemeen Ontvankelijk Niet ontvankelijk 

Voedselveiligheid 

Onderzoek naar de 
veiligheid van 
levensmiddelen  

• doorheen de keten (primaire productie, verwerking, 
bewaring) tot het moment van consumptie: 
chemische en microbiële contaminanten, toxines, 
additieven, voedselcontactmaterialen, 
voedingssupplementen, nieuwe voedingsmiddelen 
(“novel food”), GGO’s, allergenen, …  

• opkomende risico’s 

• antimicrobiële resistentie 

• uitwerken van nieuwe aspecten of methoden voor 
risicobeoordeling 

• ontwikkeling van nieuwe methoden voor 
monsterneming en/of analyse 

• risico-evaluaties 

• innamestudies  

• onderzoek naar contaminatie  

• onderzoek naar bronnen, routes, reductie en 
preventie van contaminatie 

• verkenning van de impact van mogelijke 
beheersmaatregelen 

• in vitro toxicologisch onderzoek of dierproeven voor 
contaminanten 

• onderzoek naar de transfer van chemische en 
microbiële contaminanten van diervoeders via 
dieren naar dierlijke producten 
 

• onderzoek ter voorbereiding van toelatings- of 
herbeoordelingsdossiers voor additieven, nieuwe 
voedingsmiddelen (“novel food”), aroma’s, 
voedingsenzymen, gewasbeschermingsmiddelen, 
decontaminatiemiddelen, …. 

• onderzoek naar het bewijs van 
gezondheidsbeweringen 

• onderzoek naar de voedselveiligheid van teelten 
door particulieren 

• geneesmiddelenonderzoek 

• humaan klinisch onderzoek 

• milieuonderzoek 

• biodiversiteitsonderzoek 

• duurzaamheidsonderzoek, tenzij er een duidelijke 
link is met voedselveiligheid 

• onderzoek in functie van het nutritioneel beleid 
(inname van suiker, zout, vet, …) tenzij er een 
duidelijke link is met voedselveiligheid 

• onderzoek naar nutriëntverrijking, tenzij dit invloed 
heeft op het voedselveiligheidsbeleid (vb. risico op 
overdosis) onderzoek naar de impact van 
blootstelling aan chemische agentia (bv. 
gewasbeschermingsmiddelen) via inhalatie of 
huidcontact op de gezondheid van werknemers of 
privépersonen 

• routinecontroles op de naleving van bestaande 
normen 
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Algemeen Ontvankelijk Niet ontvankelijk 

Dierengezondheid 

Onderzoek naar 
ziekten, pathogenen 
en/of zoönotische 
agentia bij nutsdieren 
en bijen, en bij wilde 
dieren indien ze als 
reservoir kunnen 
optreden voor ziekten 
bij nutsdieren 
 
Onderzoek naar 
contaminanten 

• ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden 
voor dierenziekten 

• epidemiologisch onderzoek 

• risicofactorenonderzoek 

• antimicrobiële resistentie en andere 
speciësoverschrijdende risico’s 

• uitwerken van nieuwe aspecten of methoden voor 
risicobeoordeling 

• ontwikkeling van nieuwe of verbeterde methoden 
voor monsterneming en/of analyse 

• basisonderzoek voor de identificatie van 
vaccinantigenen / proof-of-concept onderzoek voor 
het testen van vaccinantigenen en 
vaccintoepassingen onder specifiek Belgische 
dierhouderij-omstandigheden 

• studie van de impact van mogelijke 
ziektebeheersmaatregelen 

• onderzoek naar zoönotische ziekten 

• onderzoek naar chemische en microbiële 
contaminanten, toxines, … die de diergezondheid 
negatief kunnen beïnvloeden, al dan niet via 
diervoeders 

• (her)opduikende risico’s 

• ziektewaarschuwings- en bewakingssystemen 

• louter klinisch onderzoek bij gezelschapsdieren 

• louter zoötechnisch onderzoek 

• genetische selectie behalve wanneer het te maken 
heeft met ziekteresistentie 

• nutritioneel onderzoek 

• louter dierenwelzijnsonderzoek (bv. kreupelheid)  

• routinecontroles op de naleving van bestaande 
normen 
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Algemeen Ontvankelijk Niet ontvankelijk 

Plantengezondheid 

Onderzoek naar 
organismen die 
schadelijk zijn voor 
gecultiveerde en/of 
wilde planten, 
waaronder 
quarantaine-
organismen, 
organismen die nieuw, 
ongekend of weinig 
verspreid zijn en 
waarvoor meer 
informatie nodig is in 
het kader van 
toekomstige regulering 
of beleid   

• bepaling van het voorkomen, de verspreiding (pest 
status) en het vestigingspotentieel 

• studie van de biologie 

• epidemiologisch onderzoek 

• verkenning van de impact van mogelijke 
beheersmaatregelen 

• uitwerken van nieuwe aspecten of methoden voor 
risicobeoordeling 

• ontwikkeling van nieuwe methoden voor 
monsterneming en/of diagnose, identificatie of 
kwantificatie 

• risico-evaluaties 

• aanleveren van wetenschappelijke elementen voor 
Pest Risk Assessments (PRA) 

• onderzoek naar kwaliteitsorganismen 

• onderzoek naar invasieve soorten in het kader van 
Verordening 1143/2014 

• plantenveredelingsonderzoek behalve wanneer het 
een veredeling naar grotere (fytosanitaire) 
ziekteresistentie betreft 

• onderzoek naar duurzame landbouw behalve 
wanneer dit kadert in het fytosanitair beleid 

• onderzoek in het kader van leefmilieu behalve 
wanneer dit kadert in het fytosanitair beleid 

• biodiversiteitsonderzoek behalve wanneer dit kadert 
in het fytosanitair beleid 

• routinecontroles op de naleving van bestaande 
normen  
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3.1.2.2 Inhoudelijke evaluatie van de RF-intentieverklaringen  
 

Enkel de ontvankelijk verklaarde RF-intentieverklaringen worden verder beoordeeld, en dit 

volgens de onderstaande modaliteiten:  
 

1. de relevantiescore (op 30 punten) wordt toegekend als weergave van de opportuniteit en 

de geschiktheid als beleidsondersteunend onderzoek en de mogelijke impact ervan. 

Concreet worden de volgende elementen beoordeeld: 

a. de situering ten aanzien van de prioriteiten van de federale overheid 

b. de waarde en bruikbaarheid van de verwachte resultaten 

c. de oplossingsgerichtheid van het onderzoek 

d. de meerwaarde ten aanzien van lopend of bestaand onderzoek 

e. de potentiële bijdrage aan beleidsbeslissingen 

f. de timing ten opzichte van de agenda van het beleid  

g. het kwantitatief belang 

h. de ernst van de problematiek 

i. de budgettaire impact 

j. de impact op maatschappelijk en ethisch vlak 

k. de relevantie ten aanzien van de noden van de sector 
 

Enkel de RF-intentieverklaringen met een relevantiescore van tenminste 21/30 worden 

meegenomen in de wetenschappelijke evaluatie. 
 

2. de wetenschappelijke score (op 20 punten) wordt toegekend als weergave van  

l. het wetenschappelijk niveau 

m. de methodologie 

n. de originaliteit 

o. de haalbaarheid  

van het voorgestelde onderzoek. 
 

Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het Beoordelingscomité en is normalerwijze afgehandeld 

tegen begin juli 2019. 
 

Op basis van de totale score op 50 punten wordt een klassement opgesteld per activiteitsdomein, 

met als bijkomende voorwaarde dat de projecten voor het wetenschappelijke aspect een score 

hebben behaald van minstens 13/20. Daarnaast zullen de RF-projecten zoals vermeld onder 1.3 in 

competitie treden met de RT-projecten die beantwoorden aan de bijkomende thema’s. Op basis 

van het resulterende klassement wordt een prioritaire en een reservelijst van RF-

intentieverklaringen opgesteld.  
 

Prioritaire RF-intentieverklaringen zijn deze intentieverklaringen die bovenaan in het klassement 

staan, en waarvoor het Beoordelingscomité de bevoegde Minister een gunstig advies geeft voor 

opname in de prioritaire lijst. Daarnaast wordt er ook rekening mee gehouden dat de 

intentieverklaringen binnen het beschikbare onderzoeksbudget van de FOD Volksgezondheid 

moeten passen.  
 

Reserve RF-intentieverklaringen zijn iets lager geklasseerd dan de prioritaire intentieverklaringen, 

en vereisen eveneens een gunstig advies van het Beoordelingscomité voor opname in de 

reservelijst. Deze projecten kunnen uitsluitend betoelaagd worden indien er budget vrijkomt vanuit 

het RT-kanaal of de prioritaire RF-groep. De reserve projectvoorstellen doorlopen niettemin 

dezelfde evaluatieprocedure als de prioritaire projectvoorstellen.  
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3.2 FASE 2 
 

In de tweede fase wordt aan de coördinatoren van de prioritaire en reserve RF-intentieverklaringen 

gevraagd een volledig uitgewerkt en gedetailleerd projectvoorstel in te dienen.  

 

3.2.1 Opmaak van de gedetailleerde RF-projectvoorstellen  

 
Alle nodige templates bevinden zich op de website van Contractueel Onderzoek 

(www.health.belgium.be/contractueelonderzoek), onder “openstaande oproepen”. 

• Bijlage 5 geeft de template weer die gebruikt dient te worden voor de opmaak van het 

gedetailleerde RF-projectvoorstel. 

• Bijlage 6 bevat belangrijke informatie voor de opmaak van het budget. 

• Bijlagen 7 en 8 geven de te gebruiken templates voor de budgetopmaak weer.  

 

De projectvoorstellen worden enkel onder elektronische vorm ingediend, in Word en pdf 

formaat, met de budgettabellen in Excelformaat. 

 

3.2.2 Evaluatie van de gedetailleerde RF-projectvoorstellen 

 
3.2.2.1 Ontvankelijkheid van de RF-projectvoorstellen  

 

De ontvankelijkheid van de projectvoorstellen wordt beoordeeld op basis van: 

 

1. hun tijdige indiening: ten laatste op vrijdag 27 september 2019 om 12u ’s middags 

stipt. De datum en het uur van de e-mail gelden als bewijs. 

2. hun vorm  

• de voorstellen moet ingediend worden volgens de richtlijnen beschreven in bijlage 5  

• de aangegeven limieten dienen strikt gerespecteerd te worden en het lettertype van de 

tekst (Times New Roman, lettergrootte 12) mag niet worden gewijzigd 

• de aanvraag mag maximaal 30 bladzijden tellen; enkel een eventueel 

literatuuroverzicht wordt als bijlage (exclusief aan de 30 bladzijden) aanvaard 

• de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels. 

 

Opgelet: indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, zal uw 

projectvoorstel onontvankelijk verklaard worden. 

 
  

http://www.health.belgium.be/contractueelonderzoek
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3.2.2.2 Inhoudelijke evaluatie van de RF-projectvoorstellen  

 

De projectvoorstellen zullen door een College van deskundigen beoordeeld worden op basis van 

de volgende vier criteria: 

 

i. de wetenschappelijke kwaliteit t.o.v. internationale standaarden, en het 

expertiseniveau van de onderzoekers 

ii. de kwaliteit van het werkplan 

iii. de originaliteit van de benadering  

iv. de haalbaarheid in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen, de planning, de 

organisatie en de aangevraagde budgettaire middelen 

 

Er is desgevallend een mondelinge toelichting mogelijk tijdens de consensusvergadering van het 

College van deskundigen. Niettemin is het uiterst belangrijk om het projectvoorstel duidelijk, 

volledig en met de grootste zorg op te stellen.  

 

De evaluatie van de ingediende projectvoorstellen zal normalerwijze afgehandeld worden in de 

periode december 2019 – februari 2020.  
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4. INTERNATIONALE OPROEP (RI-PROJECTEN): 

plantengezondheid – Euphresco  
 

De RI-projectvoorstellen worden in twee fasen beoordeeld:  

• fase 1: indiening van een RI “Expression of Interest”  

• fase 2: indiening van een gedetailleerd RI-projectvoorstel  

 

4.1 FASE 1 
 

4.1.1 Opmaak van de RI “Expressions of Interest” 
 

De template bevindt zich op de website van de cel Contractueel Onderzoek 

(www.health.belgium.be/contractueelonderzoek), onder “openstaande oproepen”. 

• Bijlage 6 bevat belangrijke informatie voor de inschatting van het budget.  

• In bijlage 9 worden de onderzoeksthema’s (“topics”) van de RI-oproep weergegeven. De 

RI “Expressions of Interest” moeten worden opgemaakt op basis van de informatie en 

vereisten beschreven in de thema’s. 

• Bijlage 10 geeft de te gebruiken template weer voor de RI “Expression of Interest”. 
 

De “Expressions of Interest” worden enkel onder elektronische vorm ingediend, in Word en pdf 

formaat.  
 

4.1.2 Evaluatie van de RI “Expressions of Interest” 
 

De RI “Expressions of Interest” worden enkel beoordeeld op basis van de ontvankelijkheid. 
 

De ontvankelijkheid van de “Expressions of Interest” wordt beoordeeld op basis van: 
 

1. tijdige indiening: ten laatste op donderdag 18 april 2019 om 12u ’s middags stipt. De 

datum en het uur van de e-mail gelden als bewijs. 

2. vorm  

• de voorstellen moeten ingediend worden volgens de richtlijnen beschreven in 

bijlage 10 

• de aangegeven limieten dienen strikt gerespecteerd te worden en het lettertype van de 

tekst (Times New Roman, lettergrootte 12) mag niet worden gewijzigd 

• de aanvraag mag maximaal 4 bladzijden tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren  

• de aanvraag moet volledig opgesteld zijn in het Engels. 

3. overeenkomst met een thema  

Enkel RI-projectvoorstellen die beantwoorden aan één van de in bijlage 9 opgelijste 

thema’s zijn ontvankelijk. 

4. de afwezigheid van overlap met bestaand of lopend onderzoek 

5. de samenstelling van het consortium  

Enkel Belgische onderzoeksinstellingen kunnen deel uitmaken van het consortium. 
 

Opgelet: indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, zal uw 

“Expression of Interest” onontvankelijk verklaard worden. 
 

Indien u niet zeker bent van de ontvankelijkheid van uw onderzoeksidee, kan u vóór de indiening 

van uw voorstel contact opnemen met de bevoegde wetenschappelijk adviseur van de cel 

Contractueel Onderzoek (Dr. Ria Nouwen, zie ook “5. Bijkomende informatie” hieronder).  

http://www.he/
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4.2 FASE 2 
 

In de tweede fase wordt aan de indieners van de ontvankelijke RI “Expressions of Interest” 

gevraagd een volledig uitgewerkt en gedetailleerd projectvoorstel in te dienen.  

 

Deze fase zal beheerd worden door het Euphresco-secretariaat (dhr. Baldissera Giovani, Euphresco 

coördinator). De indieners zullen midden juli 2019 de nodige richtlijnen en templates ontvangen. 

 

De projectvoorstellen moeten uiterlijk op vrijdag 27 september 2019 om 12u ’s middags stipt 

worden ingediend. 

 

De evaluatie van de in gediende projectvoorstellen zal ten laatste afgehandeld worden midden 

november 2019.  

 

Na consultatie van het Beoordelingscomité neemt de bevoegde Minister een beslissing omtrent de 

financiering van de geselecteerde projecten. 

 

 

5. BIJKOMENDE INFORMATIE 
 
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de wetenschappelijk adviseurs van de cel 

Contractueel Onderzoek: 

 
Dr. Dominique VANDEKERCHOVE 

(Tel.: 02/524.90.91 – dominique.vandekerchove@health.fgov.be) of 

 

Dr. Ria NOUWEN 

(Tel.: 02/524.90.92 – ria.nouwen@health.fgov.be) 
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Bijlage 1 
 

Onderzoeksthema’s (RT-projecten) 
 

  PRIORITAIRE THEMA'S Maximum 

duur (jaar) 

Maximale 

toelage 

  Dierengezondheid     

1 Evaluatie van nieuwe vaccins en ontwikkeling van geschikte 

vaccinatieschema’s voor de ziekte van Newcastle (NCDVAC) 

3 € 300.000 

  Plantengezondheid     

2 Fytosanitair statuut van plaagorganismen voor planten en 

plantaardige producten (HARMSTAT) 

2 € 200.000 

  Voedselveiligheid     

3 Inname van vrij glutamaat (FREEGLUTAMATE) 2 € 200.000 

4 Onderzoek naar de toxiciteit van Alternaria-toxinen 

(ALTERTOX) 

2 € 200.000 

        

  BIJKOMENDE THEMA'S Maximum 

duur (jaar) 

Maximale 

toelage 

  Dierengezondheid     

5 Toezichtsindicatoren voor de monitoring van neveneffecten bij 

de reductie van het gebruik van antibiotica in de veehouderij 

(SEREDAB) 

2 € 200.000 

  Plantengezondheid     

6 Uitwerking van een fytosanitaire praktijkanalyse voor 

Vaccinium bessen (BERRYPEST) 

2 € 200.000 

  Voedselveiligheid     

7 Ontwikkeling, op basis van glyfosaat en neonicotinoïden als 

case-control-studies, van een beslissingsondersteunend rooster 

om de problematiek van de alternatieven te kunnen integreren 

wanneer een beslissing om pesticideproducten uit de handel te 

nemen wordt onderzocht of overwogen (DECALPE) 

2 € 150.000 
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1. Evaluatie van nieuwe vaccins en ontwikkeling van geschikte vaccinatieschema’s voor de 

ziekte van Newcastle (NCDVAC) 

 

Context 

 

De recente epidemie van  de ziekte van Newcastle met een genotype dat voorheen niet circuleerde 

in onze contreien (i.c. genotype VII i) heeft aangetoond dat ook in de professionele sector ondanks 

verplichte vaccinatie en voorgeschreven vaccinatieschema’s de bescherming onvoldoende is. Dit 

kan deels te wijten zijn aan suboptimale uitvoering van vaccinatie, maar zeker bij braadkippen 

wordt er een onvolledige of geen actieve immuniteit geïnduceerd (wegens de korte levensduur van 

braadkippen). 

 

Om een beter zicht te krijgen op de situatie en meer optimale vaccinatieschema’s te kunnen 

voorzien is het noodzakelijk om de doeltreffendheid van de beschikbare en recent ontwikkelde 

vaccins en van de vaccinatieschema’s te evalueren. 

 

Onderzoeksvragen 

 

• Evaluatie van de bestaande vaccinatieschema’s voor de bescherming van hobbypluimvee, 

braadkippen, legkippen en vermeerderingspluimvee tegen de ziekte van Newcastle 

• Op punt stellen en evaluatie van nieuwe vaccinatieschema’s met bestaande of recent 

ontwikkelde vaccins voor een optimale bescherming van hobbypluimvee, braadkippen, 

legkippen en vermeerderingspluimvee tegen de ziekte van Newcastle. Hierbij moeten 

prioritair nieuwe vaccinatieschema’s ontwikkeld worden voor de pluimveecategorieën 

waarvoor de bestaande vaccinatieschema’s onvoldoende vroege bescherming bieden 

• Op punt stellen van methodes om de immuniteit van gevaccineerd pluimvee in 

praktijkomstandigheden te kunnen meten.  

 

Maximum duur: 3 jaar 

Maximale toelage: € 300.000 
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2. Fytosanitair statuut van plaagorganismen voor planten en plantaardige producten 

(HARMSTAT) 

 

Context  

 

Wanneer er uitbraken geconstateerd worden van plaagorganismen die voordien niet werden 

gevonden (binnen de EU of een lidstaat) is de betrokken lidstaat verplicht maatregelen te nemen 

om op zijn minst de verspreiding tegen te gaan naar o.a. andere lidstaten. Op basis van een 

risicoanalyse kunnen verder maatregelen (vb. monitoring) genomen worden tegen deze schadelijke 

plantaardige organismen.  

In de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt gewerkt aan de actualisering van de lijsten met 

gereguleerde organismen in functie van hun verspreiding. De oplijsting van de opgenomen 

organismen kan bovendien veranderen in functie van geactualiseerde data over het voorkomen van 

deze organismen en een recente analyse van hun risico. Heroplijsting gebeurt dan op basis van een 

pestcategorisatie of een volledige risicoanalyse van het plaagorganisme, die op initiatief van een 

lidstaat of bv. via een vraag aan EFSA opgemaakt wordt. Op hun beurt zijn deze instanties dan 

aangewezen op de nationale autoriteiten om de specifieke informatie als input voor de 

risicoanalyse aan te leveren.  

Voor sommige schadelijke organismen is er te weinig informatie voorhanden om de fytosanitaire 

status met zekerheid te kunnen toekennen en is er geen zekerheid over hun aan- of afwezigheid in 

België. Het uitvoeren van een survey is de meest betrouwbare manier om een dergelijke status te 

bepalen of te verifiëren (ISPM 8). Daarnaast is er voor sommige van deze organismen nood aan 

diagnostische methode-ontwikkeling of opbouw van knowhow hieromtrent.   

In de nieuwe plantengezondheidswetgeving ligt de nadruk sterker dan vroeger op preventie 

waarvoor het tijdig bewustmaken van wetenschappers, operatoren evenals het brede publiek een 

belangrijke rol speelt. Onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke organismen waarrond een 

nieuwe probleemstelling is ontstaan kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. 

 

Onderzoeksvragen 

 

• Op basis van het verrichte onderzoek kan de FOD Volksgezondheid de status van de te 

bestuderen schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten in België bepalen 

waarbij essentieel de biologie, geografische verspreiding, waardplanten, introductie- en 

vestigingspotentieel nader onderzocht dienen te worden. Een duidelijke methodologie is nodig 

gecombineerd met een goed monitoringplan. Bijkomend onderzoek voor het op punt stellen 

van diagnostische methoden kan opgenomen worden indien nodig. 
 

• De onderstaande lijst van de te onderzoeken plaagorganismen is vnl. gebaseerd op de EPPO 

alert lijst en aangevuld met organismen waarrond nieuwe probleemstellingen ontstaan zijn 

(vooral vanuit Permanent Fytosanitair Comité en werkgroepen). Het consortium dient zoveel 

mogelijk en minimum zes van de voorgestelde organismen op te nemen binnen het 

voorgestelde budget. 
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EPPO alert lijst: 

 

• Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae   

• Meloidogyne ethiopica en Meloidogyne luci (+ eventueel andere tropische organismen 

zoals M. enterolobii) 

• Meloidogyne graminicola  

• Agrilus fleischeri 

• Agrilus bilineatus 

• Xylotrechus chinensis 

• Sirococcus tsugae  

 

Recente uitbraken in EU: 

 

• Tetranychus mexicanus  

• Tomato brown rugose fruit virus 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000  
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3. Inname van vrij glutamaat (FREEGLUTAMATE) 

 

Context 

 

In het verleden heeft het Europese “Scientific Committee for Food” voor additieven uit de groep 

van de glutamaten een “ADI not specified” vastgesteld. Dergelijke conclusie wordt gemaakt voor 

stoffen met een zeer laag risico. Bijgevolg werden deze additieven opgenomen in groep I 

additieven die toegelaten zijn in alle levensmiddelen met uitzondering van enkele 

voedselcategorieën. 

In het kader van het herbeoordelingsprogramma van alle additieven (verordening 257/2010) heeft 

EFSA in 2017 een herbeoordeling van glutamaten gepubliceerd. Hiermee is de situatie gewijzigd: 

er is nu een kwantitatieve ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) van 30 mg per kg 

lichaamsgewicht per dag voor de groep van glutaminezuur (E 620), mononatriumglutamaat  

(E 621), monokaliumglutamaat (E 622), calciumdiglutamaat (E 623), monoammoniumglutamaat 

(E 624) en magnesiumdiglutamaat (E 625). Het vaakst gebruikte additief hiervan is mono-

natriumglutamaat (MSG). De ADI wordt uitgedrukt als het vrij glutaminezuur. De ADI geldt voor 

alle mensen met uitzondering van zuigelingen jonger dan 16 weken, en dus niet enkel voor mensen 

die er overgevoelig voor zijn. De ADI is afgeleid van een neurologische toxiciteitsstudie. 

Minstens sommige mensen zijn gevoelig voor het zogenaamde MSG-syndroom, dat onder andere 

hoofdpijn inhoudt, naast andere neurologische effecten. 

EFSA heeft ook de blootstelling geschat en vergeleken met de ADI. De ADI wordt zelfs voor de 

gemiddelde consument van alle bevolkingsgroepen overschreden. De overschrijdingen zijn 

extremer bij kinderen dan bij volwassenen. EFSA heeft ingeschat dat van alle Europese kinderen, 

de Belgische kinderen de hoogste blootstelling hadden.  

Op het moment van de herbeoordeling was EFSA nog niet klaar om de meest recente Belgische 

nationale voedselconsumptiegegevens te gebruiken.  

Voor een voedselcategorie zoals de banketbakkerswaren zijn er meer verfijnde schattingen nodig 

dan wat EFSA deed; het is bijvoorbeeld gepast om een andere glutamaatconcentratie te hanteren 

voor zoute koekjes dan voor zoete koekjes.  

Er zijn slechts zeer beperkte Europese gegevens beschikbaar van concentraties aan vrij glutamaat 

in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters. Er zijn meer gegevens nodig. Concentratiedata zijn 

niet enkel nodig voor de blootstellingsschatting, maar ook om gerichte kennis te vergaren die kan 

dienen als basis voor het uitwerken van opties voor risicobeheer ter reductie van de blootstelling. 

Blootstelling komt van verschillende bronnen. Het additievengebruik speelt een rol bij de 

blootstelling uit levensmiddelen met umami-smaak zoals vleeswaren, soep, snacks en (zoute) 

koekjes, saus, noedels en kant-en-klare levensmiddelen. Andere bronnen dan additievengebruik 

zijn het gebruik van proteïnehydrolysaten waaronder gistextract, de vorming van vrij glutamaat bij 

fermentatie, enzovoort.  

Belgische data voor vrij glutamaat in levensmiddelen zijn ons niet bekend. 

De analytische gegevens die bekomen worden tijdens dit project, moeten naar EFSA gestuurd 

worden. 
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Onderzoeksvragen 

 

1. Identificatie/uitwerking en validatie van een geschikte analysemethode voor vrij glutamaat 

in een groot aantal levensmiddelencategorieën 

2. Monsternameplan, monstername en analyse van vrij glutamaat (“survey occurrence data”) 

in minstens 300 levensmiddelen van allerlei levensmiddelengroepen die een mogelijke 

bijdrage leveren aan de totale blootstelling aan vrij glutamaat van consumenten. De focus 

ligt hierbij op de verfijnde blootstellingsschatting voor kinderen. Ook zuigelingenvoeding 

met proteïnehydrolysaten worden opgenomen in het monsternameplan. 

3. Verfijnde blootstellingsschatting van vrij glutamaat met bijdrage van verschillende 

levensmiddelencategorieën, voor verschillende leeftijdscategorieën: kinderen, 

adolescenten, volwassenen, ouderen. Voor de innameschatting wordt gebruik gemaakt van 

de bekomen analyseresultaten, alsook van Europese analytische gegevens, en van de meest 

recente Belgische verfijnde nationale voedselconsumptiegegevens. 

4. Specifiek onderzoek naar potentiële blootstelling van zuigelingen en peuters (< 3 jaar), in 

het bijzonder door voeding met proteïnehydrolysaten 

5. Onderzoek naar factoren die de concentratie aan vrij glutamaat beïnvloeden (andere dan 

additievengebruik) en schatting van het relatief belang: schatting van de bijdrage tot de 

inname van glutamaat gebruikt als additief, van gistextract, … 

 

Maximum duur: 2 jaar  

Maximale toelage: € 200.000 
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4. Onderzoek naar de toxiciteit van Alternaria-toxinen (ALTERTOX) 

 

Context 

 

Alternaria-toxinen zijn secundaire metabolieten die worden geproduceerd door schimmels die 

granen, oliezaden, fruit en groenten besmetten.  

 

In 2011 heeft de deskundigengroep over chemische contaminanten van EFSA (CONTAM-panel) 

de risico's voor de volksgezondheid van de aanwezigheid van Alternaria-toxinen in 

levensmiddelen geëvalueerd. Deze risico-evaluatie had betrekking op 4 van de gekende 

Alternaria-toxinen, namelijk alternariol (AOH), alternariol-monomethylether (AME), 

tenuazonzuur (TeA) en tentoxine (TEN). De gegevens die destijds werden gerapporteerd, werden 

gekenmerkt door een hoog percentage links-gecensureerde gegevens. De hoogste concentraties 

werden gerapporteerd in zonnebloempitten en de bijdrage aan de blootstelling via de voeding was 

voornamelijk te wijten aan granen en zaadproducten, groenten en daarvan afkomstige producten 

en in het bijzonder tomatenproducten, fruit en fruitproducten, alcoholische dranken en oliezaden 

en plantaardige oliën.   

Het CONTAM-panel stelde vast dat de beschikbare gegevens over de toxiciteit beperkt waren.  

Daarom werd de "Threshold of toxicological concern (TTC)"-benadering gebruikt om het niveau 

van bezorgdheid voor de gezondheid van deze mycotoxinen te evalueren. De TTC-aanpak is 

ontwikkeld om prioriteiten vast te stellen bij de evaluatie van de toxiciteit van chemische 

verbindingen. Als de toxiciteitsdrempel van de TCC-benadering wordt overschreden, moeten 

specifieke studies over de toxiciteit van de verbinding worden uitgevoerd om de risico's beter te 

karakteriseren. 

 

In 2016 heeft het CONTAM-panel een schatting van de blootstelling van de Europese bevolking 

aan Alternaria-toxinen via de voeding uitgevoerd. 

De levensmiddelen die bijdragen tot de blootstelling via de voeding waren vergelijkbaar met die 

beschreven in het advies van 2011. Het grootste verschil was de bijdrage van tomaten en 

tomatenproducten, vooral voor de blootstelling aan TeA. 

 

Uit de EFSA-schatting van de chronische blootstelling blijkt dat de TTC-grens voor  

AOH-, AME- en TeA-toxines is overschreden. Dit wijst op de behoefte aan aanvullende gegevens 

over de toxiciteit van deze verbindingen. 

 

De chronische blootstelling aan de belangrijkste Alternaria-toxinen lijkt evenwel goed beschreven. 

Dit is niet het geval voor de gegevens over de toxiciteit. In het EFSA-advies (2011) wordt gewezen 

op een gebrek aan toxicologische gegevens. Vanuit toxicokinetisch oogpunt ontbreken gegevens 

over de absorptie, de verdeling en de excretie van Alternaria-toxinen bij dieren en mensen. Met 

uitzondering van AOH, AME en ALT, zijn er geen gegevens over het metabolisme van Alternaria-

toxinen bij dieren. Studies over de voortplanting en de ontwikkeling zijn beperkt. Er zijn geen 

gegevens over de toxische effecten na inname via de voeding. Er zijn geen gegevens over de 

carcinogeniteit en in vivo genotoxiciteit van Alternaria-toxinen. 
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Het CONTAM-panel heeft in zijn advies van 2011 als aanbeveling gegeven dat er meer 

toxiciteitsgegevens nodig zijn, en meer in het bijzonder : 

- over de toxicokinetiek, met inbegrip van gegevens over het metabolisme, 

- over de toxiciteit van OAH en AME om de risico's te evalueren, 

- over de genotoxiciteit van Alternaria-toxinen 

 

 

Onderzoeksvragen 

 

Bedoeling is om de toxiciteit van Alternaria-toxinen en meer in het bijzonder de AOH-, AME- en 

Tea-toxinen te bestuderen om zo bij te dragen tot de bepaling van een specifiek toxicologisch  

“end-point” voor deze toxinen.   
 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000  
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5. Toezichtsindicatoren voor de monitoring van neveneffecten bij de reductie van het gebruik 

van antibiotica in de veehouderij (SEREDAB) 

 

Context 

 

België en bij uitbreiding Europa doet grote inspanningen om het gebruik van antibiotica in de 

(intensieve) veehouderij sterk te reduceren, in de hoop het oprukken van antibioticaresistentie een 

halt toe te roepen. De nadruk ligt daarbij in eerste instantie op een daling van het gebruik van 

humaan kritisch belangrijke antibiotica naast een algemene daling van het gebruik. 

 

De eerste studies omtrent het effect van de daling van het gebruik van antibiotica geven geen 

negatief effect aan op de dierengezondheid en op de rendabiliteit (Rojo-Gimeno et al., 2016). 

Niettemin dient er beseft te worden dat antibiotica belangrijk zijn en blijven voor het behoud van 

de gezondheid en het welzijn van productiedieren. Mogelijks heeft een nog drastischer daling van 

het gebruik van antibiotica wel degelijk negatieve repercussies voor de gezondheid en het welzijn 

van de dieren, en voor de technische en economische prestaties van de veehouderijen. 

 

De Europese Commissie beveelt in haar rapport over de “One Health AMR country visit” aan om, 

bij het vastleggen van ambitieuze doelstellingen, er eveneens op toe te zien dat dit de 

dierengezondheid, het dierenwelzijn, de economische haalbaarheid van productie en de 

winstgevendheid van bedrijven niet in gevaar brengt. Een van de acties binnen dit kader van het 

actieplan AMR 2019-2020 van de Belgische Federale Overheid is een monitoring van de sterfte 

van kalveren.  

 

Om een beter zicht te krijgen op de situatie is het noodzakelijk om zich te kunnen baseren op 

meerdere parameters. Een verhoogde sterfte hoeft niet noodzakelijk het gevolg te zijn van een 

daling van het gebruik van antibiotica, ook andere factoren kunnen een verhoogde sterfte 

induceren. Daarnaast is sterfte een zeer vergevorderd stadium van het ziekteproces. Andere 

indicatoren geven mogelijks een beeld van vroegere stadia van ziekte en van de prevalentie van 

endemische ziekten en productieziekten. 

 

Anderzijds is een van de redenen voor een te hoog antibioticagebruik net een ondermaatse 

dierengezondheid en/of dierenwelzijn en moeten eerst deze aspecten verbeterd worden om met 

minder antibioticagebruik betere resultaten te bereiken. De toezichtsindicatoren zouden met beide 

aspecten rekening moeten houden om te vermijden dat een hoog gebruik aanvaard wordt in 

bepaalde situaties.  

 

Mogelijke indicatoren: 

- sterfte  

- percentage morbiditeit 

- prevalentie slachthuisletsels 

- productiegegevens (dagelijkse groei, duur afmestfase, melkproductie,…) 

- acute fase proteïnen (Tothova et al., 2014) 

- bepaalde bloedwaarden 

- etc. 
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Onderzoeksvragen 

 

• Ontwikkeling en validatie van toezichtsindicatoren voor de monitoring van neveneffecten 

bij de reductie van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Vleeskalveren, varkens, 

braadkippen en reproductiepluimvee zijn prioritair. Inclusie van andere rundveetypes en 

legkippen is een pluspunt 

• Op punt stellen van een handleiding voor het gebruik van de geselecteerde 

toezichtsindicatoren. 

 

 

Maximum duur: 2 jaar  

Maximale toelage: € 200.000 
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6. Uitwerking van een fytosanitaire praktijkanalyse voor Vaccinium bessen (BERRYPEST) 

 

Context  

 

Het aandeel van de fruitteelt vertegenwoordigt 17% in de totale EU landbouwproductie. De 

geschatte EU omzet voor groeten en fruit is 120 biljoen € met 550.000 werknemers en 1,4 miljoen 

producenten. Plaagorganismen vernietigen 14% van de potentiële voedselproductie wat de impact 

ervan op ongeveer 10 biljoen € brengt.  

Nieuwe opkomende plaagorganismen en schadelijke quarantaine organismen blijven de 

fruitproductie bedreigen met als meest recente voorbeeld de introductie en snelle verspreiding van 

Drosophila suzukii in de EU. De zoektocht naar een oplossing voor de controle van dit 

problematisch organisme leidde tot het Europese onderzoeksproject DROPSA. Een luik van dit 

project, gecoördineerd door EPPO, bestond erin op zoek te gaan naar historische introducties 

evenals andere nieuwe bedreigingen voor de EU fruitteelt gelinkt aan de invoer van vruchten. De 

studie resulteerde in  het opstellen van alert lijsten van potentieel schadelijke organismen die 

ingesleept kunnen worden met vruchten van appel, mandarijn/sinaasappel, tafeldruiven of 

Vaccinium bessen. Hierbij werd ook verder de basis gelegd voor een methodologie voor 

risicoanalyse van consumptieproducten tegenover de historische risicoanalyses die eerder 

focussen op individuele plagen (https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa). 

 

In het kader van de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving (EU) 2016/2031 werd in 

2017-18 op Europees niveau gewerkt aan de opmaak van een lijst van hoog risico planten voor 

opplant,  plantaardige producten en andere objecten. Planten voor opplant worden hierbij in de 

regelgeving reeds apart beschouwd gezien hun risico. Ondermeer door de analyse van het 

DROPSA project kwamen vruchten hierbij ook in beeld als “pathway”, hoewel traditioneel als 

minder risicovol beschouwd in vergelijking met planten voor opplant.  

 

Vaccinium bessen zijn in België een opkomende teelt, die gepaard gaat met een toenemende vraag 

(al dan niet invoer/eigen productie) naar plantgoed. In het recente verleden werden ook in België 

en de EU al nieuwe plagen gevonden die mogelijk gelinkt waren aan de invoer van plantmateriaal 

zoals Thekopsora minima. Elk nieuw organisme gaat gepaard met een nieuwe problematiek zoals 

de vraag naar noodzaak van regulering, de oorsprong en mate van verspreiding, gevoeligheid van 

inheemse soorten, en controle opties.  

 

Op basis van de bovenstaande situering is Vaccinium een goede kandidaat voor het toetsen van de 

in het DROPSA project opgestelde alert lijst aan de praktijk voor wat betreft de plagen 

geassocieerd met de invoer van vruchten, evenals voor de bepaling van de status van de teelt in 

het algemeen. 

 

  

https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa
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Onderzoeksvragen 

 

• Welke plaagorganismen kunnen geïdentificeerd worden in Vaccinium die mogelijks 

via de internationale handel van plantmateriaal en vruchten ingevoerd werden of 

kunnen worden? 

o In hoeverre kunnen de in de EPPO geïdentificeerde plagen gevonden worden 

op vruchten bij of na invoer? 

o Welke plagen zijn (al dan niet latent) aanwezig in ingevoerd en/of eigen 

plantgoed? 

• Wat is het huidige spectrum van plaagorganismen in de Vaccinium bessenteelt in 

België? 

• Wat is de situatie van recente EU introducties (Thekopsora minima, Blueberry scorch 

virus, …) en het risico hiervoor in België (mogelijke controle-opties, gevoeligheid van 

inheemse soorten, …)? 

• Welke preventieve maatregelen en controlestrategieën kunnen voorgesteld worden op 

basis van de EPPO-DROPSA aanbevelingen en de resultaten van dit project? 

 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000 
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7. Ontwikkeling, op basis van glyfosaat en neonicotinoïden als case-control-studies, van een 

beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de alternatieven te kunnen 

integreren wanneer een beslissing om pesticideproducten uit de handel te nemen wordt 

onderzocht of overwogen (DECALPE) 

 

Context  

 

Recente gevallen van wetenschappelijke en maatschappelijke controverses over 

gewasbeschermingsmiddelen doen vermoeden dat het in de toekomst steeds vaker zal voorkomen 

dat erkenningen van stoffen zullen worden ingetrokken, onder meer om redenen van gezondheids- 

en milieubescherming, of zelfs als gevolg van gerechtelijke beslissingen of keuzes van houders 

van erkenningen. Deze uit de markt genomen producten moeten echter met kennis van zaken in 

beschouwing worden genomen om te voorkomen dat er sectoren zijn die geen alternatieven 

hebben, maar ook om te voorkomen dat praktijken of alternatieven die schadelijk zijn voor de 

gezondheid of het milieu zouden worden geïmplementeerd. 

 

Onderzoeksvragen  

 

• Het belangrijkste doel van deze studie is het opstarten van aanvullende werkzaamheden 

naast de "Nationale Plannen voor de reductie van pesticiden" teneinde de voorwaarden te 

creëren voor de ontwikkeling en de bevordering van duurzame alternatieven voor het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de meest 

problematische zorgwekkende stoffen. 

• Deze werkzaamheden moeten gestructureerd worden op basis van twee case-control-

studies die leiden tot de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster: 

o kan een verbod op glyfosaat leiden tot blootstelling aan andere herbiciden: het 

opmaken van een baten/risico-evenwicht op het vlak van de blootstelling van de 

consument in verhouding tot de voedselveiligheid in het kader van realistische 

exitscenario’s 

o het verbod op neonicotinoïden kan contraproductief blijken in het geval van de 

teelt van suikerbieten voor bestuivers: het opstellen van een baten/risico-evenwicht 

op het vlak van de blootstelling van de bestuivers als het gebruik niet voor 

noodtoelatingen in aanmerking zou komen. Bij de risico-batenanalyse moet ook 

rekening worden gehouden met de mogelijke impact van een aangepast 

herbicidenbeleid op de verontreiniging van voedsel met toxische onkruiden en de 

daarmee samenhangende risico's voor de voedselveiligheid 

(pyrrolizidinealkaloïden, tropaanalkaloïden, enz.) 

o ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de 

alternatieven te integreren wanneer een beslissing tot intrekking wordt onderzocht 

of overwogen.  

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 150.000  
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Bijlage 2 
   

Dit formulier onder elektronische vorm (Word en pdf) 
verzenden naar:   

 
contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

 

VERTROUWELIJK 
  

RT-INTENTIEVERKLARING 

(RT-PROJECT 1e FASE) 
 

MAX. 6 BLZ 
(EXCL. TITELPAGINA EN IDENTIFICATIE PROMOTOREN) 

 

1. SITUERING VAN HET PROJECTVOORSTEL 

 

 

[TITEL VAN HET THEMA] 

 

 

[ACRONIEM VAN HET THEMA]  

 

 

[Titel van het projectvoorstel] 

 

 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE COÖRDINATOR 
 Naam   

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

Zal dit onderzoek uitgevoerd worden in een consortium (waarbij de partners 

opgenomen zijn in het budget)? Zo ja, gelieve hier de andere promotoren te vermelden 

(naam, affiliatie en e-mailadres) 
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3. HERHALING ACRONIEM THEMA EN PROJECTTITEL  

 

 

 

4. CONTEXT 

 

4.1 Beschrijving van de context van dit projectvoorstel, rekening houdend met de 

omschrijving van het thema (ongeveer 20 lijnen) 

 

4.2 In welke mate bent u bij de algemene problematiek waarop dit projectvoorstel zich 

baseert, betrokken? (ongeveer 20 lijnen) 

Welke is uw expertise in deze materie? Hebt u reeds onderzoek binnen deze materie lopende 

of uitgevoerd ? Indien ja, geef de projecttitel(s), de start- en einddata van uitvoering, en 

identificeer de betoelagende instelling. 

Werkt u samen met andere instellingen in België en/of het buitenland? Indien ja, maakt u 

deel uit van een netwerk? 

 

4.3 Welke andere projecten werden bij uw weten recent uitgevoerd of zijn op dit moment 

lopende of gepland rond dit onderwerp, met uitsluiting van de onder 4.2 vermelde 

projecten? (ongeveer 10 lijnen) 

Geef de projecttitel(s), de start- en einddata van uitvoering, en identificeer de betoelagende 

instelling 

 

 

5. ONDERZOEKSVRAGEN (ongeveer 20 lijnen) 

 Op welke onderzoeksvraag/onderzoeksvragen zou het hier voorgestelde onderzoek een 

antwoord moeten bieden om bij te dragen tot een oplossing voor het in het thema vermelde 

probleem?  

 

 

6. IMPACT VAN HET ONDERZOEKSONDERWERP (ongeveer 10 lijnen) 

Kan het voorgestelde onderzoek een oplossing bieden voor het beschreven probleem?  

Wat zal de toepasbaarheid zijn van de beoogde resultaten voor de federale overheid, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, en op korte, middellange of lange termijn?  

 

 

7. BESCHRIJVING VAN HET PROJECTVOORSTEL 

Indien nodig, kunnen referenties kort worden opgenomen in de tekst  

(vb. Johnson et al., 2012). 

 

7.1 Methodologie (ongeveer 40 lijnen) 

Beschrijf de methodologie die gebruikt zal worden voor dit onderzoek. Werd deze 

methodologie reeds eerder toegepast, door de indieners, door andere Belgische onderzoekers 

of door onderzoekers in het buitenland? 
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7.2 Reeds beschikbare wetenschappelijke bewijzen met betrekking tot het voorgestelde 

onderzoek (ongeveer 20 lijnen) 

Heeft ander onderzoek uitgevoerd rond het voorgestelde onderwerp reeds overtuigende 

elementen (“bewijzen”) opgeleverd die als vertrekpunt kunnen dienen voor dit project? 

Vermeld dit onderzoek in volgorde van belangrijkheid. In welk opzicht is het huidige 

projectvoorstel vernieuwend? 

 

7.3 Nodige gegevens (ongeveer 10 lijnen) 

Bestaan de gegevens en/of bestaat de voorkennis die noodzakelijk is voor deze studie? Indien 

ja, zijn deze opgenomen in toegankelijke gegevensbanken? Als er nog geen gegevens 

beschikbaar zijn, beschrijf hoe het mogelijk is deze te bekomen. 

 

7.4 Risico’s (ongeveer 10 lijnen) 

Welke zijn de obstakels en/of de risico’s inherent aan het voorgestelde project die de 

slaagkans in het gedrang zouden kunnen brengen? Welke oplossingen stelt u hier tegenover?  

 

 

8. GEBRUIK VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN (ongeveer 10 lijnen) 

 Welk gebruik van de resultaten beoogt u?  

- als tussenstadium voor complementaire onderzoeksactiviteiten  

- uitwerking, realisatie, ter beschikking stellen van een procedure of een dienst 

- verspreiding van de nieuwe kennis via wetenschappelijke publicaties 

 

 

9. BUDGETTAIRE INFORMATIE 

Zie ook de belangrijke informatie in bijlage 6.  

Ter informatie: bijlagen 7 en 8 moeten pas in de 2de fase worden ingediend. 

 

9.1 Totale duur van het voorgestelde project  …… maanden 

     

9.2 Totale begroting voor dit projectvoorstel  € …….  

 

9.3 Gevraagde toelage     € ……. 

De gevraagde toelage – 1 cijfer – kan gelijk zijn aan de totale begroting of aan een percentage 

van die begroting. In dit laatste geval, gelieve de oorsprong te vermelden van uw externe 

financiële inbreng. 

 

9.4 Desgevallend: percentage cofinanciering  …… % 

 

9.5 Desgevallend: oorsprong cofinanciering  ……  
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9.6 Personen voorzien op de begroting, hun kwalificatie (bv. dr., drs., ir., lic., apr., laborant, 

technicus, e.a.), affiliatie en tijdsbesteding in mensmaanden (MM) 

 

Kwalificatie Naam (indien gekend) Affiliatie MM 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : hebt u de onderstaande 

voorwaarden gerespecteerd?  

Indien niet, zal uw projectvoorstel 

onontvankelijk verklaard worden: 

 

- tijdige indiening: ten laatste op 

donderdag 18 april 2019 om 12u ’s 

middags stipt  

- de aanvraag mag maximaal 6 bladzijden 

tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren 

- het lettertype van de tekst (Times New 

Roman, lettergrootte 12) mag niet worden 

gewijzigd 

- de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in 

één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels 

- enkel Belgische onderzoeksinstellingen 

kunnen deel uitmaken van het consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, naam en handtekening van de coördinator, in 

naam van het consortium 
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Bijlage 3 
Dit formulier onder elektronische vorm (Word en 

pdf, en Excel voor bijlagen 7 en 8) verzenden naar:   

 
contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

 

VERTROUWELIJK 
 

 

GEDETAILLEERD THEMATISCH PROJECTVOORSTEL 

(RT-PROJECT 2e fase) 
MAX. 30 BLZ  

(exclusief titelpagina en identificatie van het consortium, maar inclusief de budgettaire tabellen) 

 

 

[TITEL VAN HET THEMA] 

 

 

[ACRONIEM VAN HET THEMA]  

 

 

[Titel van het projectvoorstel] 

 

 

 

Totaal budget nodig voor de uitvoering:  € …… 

 

Gevraagde toelage en % van het totale budget: € …… 

       …… % 

 

Desgevallend: oorsprong cofinanciering:  ……   

 

 

 

 

Gewenste startdatum:    …/…/……… 

 

Gewenste looptijd project:    ……. maanden 
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1. IDENTIFICATIE VAN HET CONSORTIUM 

 

1.1  IDENTIFICATIE VAN DE COÖRDINATOR  

 NB : maximum één coördinator 
 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

1.2 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 2 (optioneel) 

 NB : maximum één promotor per onderzoeksgroep 
 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

1.3 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 3 (optioneel) 

 NB : maximum één promotor per onderzoeksgroep 

 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

1.4 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 4 (optioneel) 

 NB : maximum één promotor per onderzoeksgroep 

 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  
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1.5 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 5 (optioneel) 

 NB : maximum één promotor per onderzoeksgroep 

 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak voorbehouden aan de cel Contractueel Onderzoek 

College van deskundigen 

 

Titel 

 

Naam 

 

Affiliatie 
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2. ALGEMENE INFORMATIE 
 

2.1 Titel van het project in het Nederlands en in het Engels + acroniem 
 

2.2 Onderzoeksvragen waarop de kandidaat zal antwoorden in deze studie, in het 

Nederlands en in het Engels (ongeveer 20 lijnen elk) 
 

2.3 Samenvatting van het project (ongeveer 20 lijnen) 
 

2.4 Verantwoording van de indiening onder dit thema (ongeveer 15 lijnen) 
 

2.5 Context: wetenschappelijke specificiteit en situering t.o.v. bestaand onderzoek 

(ongeveer 2,5 blz.) 

• In welk opzicht is het huidige projectvoorstel wetenschappelijk en technisch vernieuwend? 

Heeft ander onderzoek rond het voorgestelde onderwerp reeds overtuigende elementen 

opgeleverd die als vertrekpunt kunnen dienen voor dit project? Welke gegevens en 

voorkennis zijn noodzakelijk voor deze studie, en zijn deze beschikbaar of toegankelijk? 

Een literatuuroverzicht mag als bijlage toegevoegd worden. 

• Welke zijn de verworvenheden van de aanvragers en/of onderzoekers binnen het domein? 

Hebt u reeds onderzoek binnen deze materie lopende of uitgevoerd? Indien ja, geef de 

projecttitels, de start- en einddata van uitvoering, en identificeer de betoelagende instelling. 

• De voorgestelde concrete aanpak van het probleem dient verantwoord te worden. 
 

2.6 Gebruik van de verwachte onderzoeksresultaten (ongeveer 5 lijnen) 

Welk gebruik van de onderzoeksresultaten beoogt u: 

- als tussenstadium voor complementaire onderzoeksactiviteiten 

- uitwerking, realisatie, ter beschikking stellen van een procedure of een dienst 

- verspreiding van nieuwe kennis via wetenschappelijke publicaties 

 

2.7 Risico’s (ongeveer 15 lijnen) 

Welke zijn de obstakels en/of de risico’s inherent aan het voorgestelde project die de 

slaagkans op het bereiken van de doelstellingen binnen de door u voorziene termijn in het 

gedrang zouden kunnen brengen? Welke oplossingen stelt u hier tegenover? 
 

2.8 Voorstel van begeleidingscomité (minimum 8 personen, met affiliatie en e-mail adres) 

 

Titel – Naam - Voornaam Organisatie e-mailadres 
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2.9 Naam en identificatie van de personen die mits selectie voor betoelaging het contract 

dienen te ondertekenen 

 

Instelling  Naam  Functie 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

 

 

  

  



   
 

45 

 

 

3. SPECIFIEKE INFORMATIE 

 

3.1 Wetenschappelijke en operationele methodologie van het onderzoeksvoorstel 

(ongeveer 15 blz.) 

• Dit deel vormt de kern van het projectvoorstel. Het dient een duidelijke beschrijving te 

bevatten van de onderzoeksactiviteiten zoals ze door u voor de totale duur van het 

aangevraagde project zijn gepland.  

 

• Belangrijke elementen bij de beschrijving van de verschillende deeltaken van het 

onderzoeksprogramma zijn de volgende:  

- een overzicht van het voorgestelde onderzoek, onderverdeeld in werkpakketten en 

(sub)taken, met weergave van het bij benadering nodige budget per werkpakket; 

- de voorgestelde methoden en technologieën met hun respectievelijke vóór- en nadelen, 

beperkingen, risico’s en alternatieven, …  

- de te bereiken mijlpalen eventueel gekoppeld aan mogelijke heroriëntaties in het 

project;  

- de situering en evolutie in de tijd aan de hand van het volgende chronogram, met 

weergave van de mijlpalen en de “deliverables”: 

 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Totaal 

budget 

per WP* Code t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

WP1                                 
 

T1.1.                                 
 

T1.2.                                 
 

…                 
 

WP2                                 
 

T2.1.                                 
 

T2.2.                                 
 

T2.3.                                 
 

WP3                                 
 

…                                 
 

  t: trimester 

  *Totaal budget per werkpakket: personeels- + werkings- + algemene kosten 
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3.2 Structuur en organisatie van het onderzoek (ongeveer 2 blz.) 

• Geef aan welke de verdeling is van de verschillende taken tussen de partners van het 

consortium of medewerkers van de uitvoerende instelling(en), aan de hand van volgende 

tabel: 

 

Code Taakomschrijving 
Uitvoerende 

instelling(en) 

Voorzien 

personeel 

(kwalificaties) 

MM 

 

WP1         

T1.1.         

T1.2.         

….         

WP2         

T2.1.         

T2.2.         

T2.3         

…         

WP:  werkpakket  

T:  taak  

MM:  mensmaanden 

 

• Gelieve ook een eventuele samenwerking met buitenlandse partners en deelname aan 

netwerken te vermelden voor zover nuttig voor dit projectvoorstel.  

• Geef ook aan of samenwerking gepland is, of complementariteit bestaat met 

onderzoekseenheden die voor dit project geen financiële bijdrage van de FOD 

Volksgezondheid vragen maar wel betoelaagd worden door andere instanties voor de 

uitvoering van hun eigen onderzoek.  

• Geef aan of uw project (of deelproject) ook werd ingediend bij een andere instantie dan de 

FOD Volksgezondheid.  

 

3.3 Eigen publicaties in ‘peer-reviewed’ internationale tijdschriften binnen dit 

onderzoeksdomein voor de afgelopen 5 jaar 
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4. BUDGETTAIRE INFORMATIE 

   Zie ook de belangrijke informatie in bijlage 6 

 

4.1 Overzichtstabel budget 

 

Gelieve de tabel die terug te vinden is in bijlage 7 op de website 

www.health.belgium.be/contractueelonderzoek onder “openstaande oproepen” hier in te 

voegen en als Excel-document in te dienen. 

  

4.2 Gedetailleerd budget 

 

Gelieve het gedetailleerde budget op te stellen met behulp van het Excel-document 

beschreven in bijlage 8 dat terug te vinden is op de website 

www.health.belgium.be/contractueelonderzoek onder “openstaande oproepen”. Gelieve het 

budgetvoorstel hier in te voegen en als Excel-document in te dienen. 

 

 

5. REFERENTIELIJST   

 

 

 

 

 

 

NB : hebt u de onderstaande 

voorwaarden gerespecteerd?  

Indien niet, zal uw projectvoorstel 

onontvankelijk verklaard worden: 

 

- tijdige indiening: ten laatste op vrijdag 27 

september 2019 om 12u ’s middags stipt  

- de aanvraag mag maximaal 30 bladzijden 

tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren, maar 

inclusief de budgettabellen 

- het lettertype van de tekst (Times New 

Roman, lettergrootte 12) mag niet worden 

gewijzigd 

- de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in 

één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels 

- enkel Belgische onderzoeksinstellingen 

kunnen deel uitmaken van het consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, naam en handtekening van de coördinator, in 

naam van het consortium 

 

  

http://www.health.belgium.be/contractueelonderzoek
http://www.health.belgium.be/contractueelonderzoek
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Bijlage 4 
   

Dit formulier onder elektronische vorm (Word en pdf) 
verzenden naar:   

 
contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

 

VERTROUWELIJK 
  

RF-INTENTIEVERKLARING 

(RF-PROJECT 1e FASE) 
 

MAX. 6 BLZ 
(EXCL. TITELPAGINA EN IDENTIFICATIE PROMOTOREN) 

 

 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PROJECTVOORSTEL 

 

Projecttitel + voorstel acroniem 

 

 

 

Belangrijkste activiteitsdomein waarop 

dit projectvoorstel betrekking heeft 

(slechts één domein aanvinken a.u.b.) 

 Eventueel bijkomend(e) activiteitsdomein(en) 

waarop dit projectvoorstel betrekking heeft 

 Voedselveiligheid  

 Dierengezondheid 

 Plantengezondheid 

  Voedselveiligheid  

 Dierengezondheid 

 Plantengezondheid 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE COÖRDINATOR 
 Naam   

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

Zal dit onderzoek uitgevoerd worden in een consortium (waarbij de partners 

opgenomen zijn in het budget)? Zo ja, gelieve hier de andere promotoren te vermelden 

(naam, affiliatie en e-mailadres) 
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3. HERHALING PROJECTTITEL + VOORSTEL ACRONIEM 

 

 

 

4. CONTEXT 

 

4.1 Beschrijving van de context van dit projectvoorstel (ongeveer 20 lijnen) 

 Waar situeert zich het probleem? Welke zijn de oorzaken?  

 

4.2 In welke mate bent u bij de algemene problematiek waarop dit projectvoorstel zich 

baseert, betrokken? (ongeveer 20 lijnen) 

Welke is uw expertise in deze materie? Hebt u reeds onderzoek binnen deze materie lopende 

of uitgevoerd? Indien ja, geef de projecttitel(s), de start- en einddata van uitvoering, en 

identificeer de betoelagende instelling. 

Werkt u samen met andere instellingen in België en/of het buitenland? Indien ja, maakt u 

deel uit van een netwerk? 

 

5. ONDERZOEKSVRAGEN (ongeveer 20 lijnen) 

 Op welke onderzoeksvraag/onderzoeksvragen zou het hier voorgestelde onderzoek een 

antwoord moeten bieden om bij te dragen tot een oplossing voor het onder 4.1 vermelde 

probleem? 

 

 

6. IMPACT VAN HET ONDERZOEKSONDERWERP 

 

6.1 Incidentie (ongeveer 5 lijnen) 

Heeft dit onderzoeksvoorstel betrekking op een kwantitatief belangrijk probleem, dat zich 

vaak voordoet, of dat een groot aantal individuen treft? 

 

6.2 Ernst van de problematiek (ongeveer 5 lijnen) 

Betreft het onderzoeksonderwerp een ernstig risico of zou het een ernstig risico kunnen 

betreffen op het niveau van de voedselveiligheid of het gezondheidsbeleid van dieren of 

planten, betreffende 

- gezondheid, levenskwaliteit? 

- de werkzaamheid of de kwaliteit van acties (remedies, aanbevelingen, geneesmiddelen 

of maatregelen)? 

- maatschappelijke of ethische vraagstukken? 

 

6.3 Financiële weerslag (ongeveer 5 lijnen) 

 Heeft het onderwerp een potentiële invloed op  

- de huidige impact van het probleem (inclusief wat betreft duurzame ontwikkeling)? 

- de middelen die voor het probleem worden ingezet en hun efficiëntie? 

 

6.4 Beantwoordt het onderzoeksonderwerp aan een bezorgdheid van de samenleving of de 

bevolking? (ongeveer 5 lijnen) 

 

6.5 Is de implementatie van de resultaten voortvloeiend uit dit onderzoek aanvaardbaar 

voor de betrokken sector? M.a.w. beantwoordt het onderzoek aan de verwachtingen 

van de sector? (ongeveer 5 lijnen) 
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6.6 Mogelijkheden tot verbetering van de situatie (ongeveer 5 lijnen) 

Kan het voorgestelde onderzoek een oplossing bieden voor het beschreven probleem? Indien 

ja, voor welke van de onder 6.2.-6.3. vermelde niveaus zou dit het geval zijn, en gaat het 

daarbij over een oplossing op korte, middellange of lange termijn?  

 

 

7. RELEVANTIE VOOR DE BESLISSINGEN VAN DE OVERHEID (ongeveer 

10 lijnen) 

Wat is het potentieel van dit onderzoek in termen van ondersteuning van beslissingen te 

nemen door de Overheid? Wat zou het risico zijn indien de situatie blijft zoals ze is? 

Wie zijn de betrokkenen bij de uitvoering van de studie en wie zijn de belanghebbenden bij 

de implementatie van de onderzoeksresultaten? 

 

8. BESCHRIJVING VAN HET PROJECTVOORSTEL 

Indien nodig, kunnen referenties kort worden opgenomen in de tekst  

(vb. Johnson et al., 2012) 

 

8.1 Methodologie (ongeveer 40 lijnen) 

Beschrijf de methodologie die gebruikt zal worden voor dit onderzoek. Werd deze 

methodologie reeds eerder toegepast, door de indieners, door andere Belgische onderzoekers 

of door onderzoekers in het buitenland? 

 

8.2 Reeds beschikbare wetenschappelijke bewijzen met betrekking tot het voorgestelde 

onderzoek (ongeveer 20 lijnen) 

Heeft ander onderzoek uitgevoerd rond het voorgestelde onderwerp reeds overtuigende 

elementen (“bewijzen”) opgeleverd die als vertrekpunt kunnen dienen voor dit project? 

Vermeld dit onderzoek in volgorde van belangrijkheid. In welk opzicht is het huidige 

projectvoorstel vernieuwend? 

 

8.3 Nodige gegevens (ongeveer 10 lijnen) 

Bestaan de gegevens en/of bestaat de voorkennis die noodzakelijk is voor deze studie? Indien 

ja, zijn deze opgenomen in toegankelijke gegevensbanken? Als er nog geen gegevens 

beschikbaar zijn, beschrijf hoe het mogelijk is deze te bekomen. 

 

8.4 Risico’s (ongeveer 10 lijnen) 

Welke zijn de obstakels en/of de risico’s inherent aan het voorgestelde project die de 

slaagkans in het gedrang zouden kunnen brengen? Welke oplossingen stelt u hier tegenover? 
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9. GEBRUIK VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN (ongeveer 10 lijnen) 

 Welk gebruik van de resultaten beoogt u?  

- als tussenstadium voor complementaire onderzoeksactiviteiten  

- uitwerking, realisatie, ter beschikking stellen van een procedure of een dienst 

- verspreiding van de nieuwe kennis via wetenschappelijke publicaties 

 

 

10. BUDGETTAIRE INFORMATIE 

Zie ook de belangrijke informatie in bijlage 6  

Ter informatie: bijlagen 7 en 8 moeten pas in de 2de fase van de selectieprocedure worden 

ingediend. 

 

10.1 Totale duur van het voorgestelde project 

 (min. 12 maanden - max. 48 maanden)   …… maanden 

 

10.2 Totale begroting voor dit projectvoorstel  € ……  

 

10.3 Gevraagde toelage     € …….  

De gevraagde toelage – 1 cijfer – kan gelijk zijn aan de totale begroting of aan een 

percentage van die begroting. In dit laatste geval, gelieve de oorsprong te vermelden van 

uw externe financiële inbreng. 

 

10.4 Desgevallend: percentage cofinanciering  …… % 

 

10.5 Desgevallend: oorsprong cofinanciering  ……  

 

10.6 Personen voorzien op de begroting, hun kwalificatie (bv. dr., drs., ir., lic., apr., 

laborant, technicus, e.a.), affiliatie en tijdsbesteding in mensmaanden (MM) 

 

Kwalificatie Naam (indien gekend) Affiliatie MM 
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NB : hebt u de onderstaande 

voorwaarden gerespecteerd?  

Indien niet, zal uw projectvoorstel 

onontvankelijk verklaard worden: 

 

- tijdige indiening: ten laatste op 

donderdag 18 april 2019 om 12u ’s 

middags stipt  

- de aanvraag mag maximaal 6 bladzijden 

tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren 

- het lettertype van de tekst (Times New 

Roman, lettergrootte 12) mag niet worden 

gewijzigd 

- de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in 

één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels 

- enkel Belgische onderzoeksinstellingen 

kunnen deel uitmaken van het consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, naam en handtekening van de coördinator, in 

naam van het consortium 
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Bijlage 5 
 

 
Dit formulier onder elektronische vorm (Word en 

pdf, en Excel voor bijlagen 7 en 8) verzenden 

naar:  
 
contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

VERTROUWELIJK 

 

GEDETAILLEERD VRIJ PROJECTVOORSTEL 

(RF-PROJECT 2e fase) 
MAX. 30 BLZ  

(exclusief titelpagina en identificatie van het consortium, maar inclusief de budgettaire tabellen) 

 

 

 

 

[ACRONIEM]  

 

 

[Titel van het projectvoorstel] 

 

 

 

 

Totaal budget nodig voor de uitvoering:  € …… 

 

Gevraagde toelage en % van het totale budget: € …… 

       …… % 

 

Desgevallend : oorsprong cofinanciering:   

 

 

 

 

Gewenste startdatum:    …/…/……… 

 

Gewenste looptijd project:    …… maanden  
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1. IDENTIFICATIE VAN HET CONSORTIUM 

 

1.1  IDENTIFICATIE VAN DE COÖRDINATOR  

 NB: maximum één coördinator 
 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

1.2 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 2 (optioneel) 

 NB: maximum één promotor per onderzoeksgroep 
 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

1.3 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 3 (optioneel) 

 NB: maximum één promotor per onderzoeksgroep 

 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

1.4 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 4 (optioneel) 

 NB: maximum één promotor per onderzoeksgroep 

 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  
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1.5 IDENTIFICATIE VAN PROMOTOR 5 (optioneel) 

 NB: maximum één promotor per onderzoeksgroep  

 Naam  

 Voornaam  

 Titel of functie  

 Instituut en afdeling  

 Correspondentieadres  

 Telefoon  

 GSM  

 e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak voorbehouden aan de cel Contractueel Onderzoek 

College van deskundigen 

 

Titel 

 

Naam 

 

Affiliatie 
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2. ALGEMENE INFORMATIE 

 

2.1 Titel van het project in het Nederlands en in het Engels + acroniem 

 

2.2 Onderzoeksvragen waarop de kandidaat zal antwoorden in deze studie, in het 

Nederlands en in het Engels (ongeveer 20 lijnen elk) 

 

2.3 Samenvatting van het project (ongeveer 20 lijnen) 

 

2.4 Context: wetenschappelijke specificiteit en situering t.o.v. bestaand onderzoek 

(ongeveer 2,5 blz.) 

• In welk opzicht is het huidige projectvoorstel wetenschappelijk en technisch vernieuwend? 

Heeft ander onderzoek rond het voorgestelde onderwerp reeds overtuigende elementen 

(“bewijzen”) opgeleverd die als vertrekpunt kunnen dienen voor dit project? Welke 

gegevens en voorkennis zijn noodzakelijk voor deze studie, en zijn deze beschikbaar of 

toegankelijk? Een literatuuroverzicht mag als bijlage toegevoegd worden. 

• Welke zijn de verworvenheden van de aanvragers en/of onderzoekers binnen het domein? 

Hebt u reeds onderzoek binnen deze materie lopende of uitgevoerd? Indien ja, geef de 

projecttitels, de start- en einddata van uitvoering, en identificeer de betoelagende instelling.  

• De voorgestelde concrete aanpak van het probleem dient verantwoord te worden. 

 

2.5 Gebruik van de verwachte onderzoeksresultaten (ongeveer 5 lijnen) 

• Welk gebruik van de onderzoeksresultaten beoogt u: 

- als tussenstadium voor complementaire onderzoeksactiviteiten 

- uitwerking, realisatie, ter beschikking stellen van een procedure of een dienst 

- verspreiding van nieuwe kennis via wetenschappelijke publicaties 

 

2.6 Risico’s (ongeveer 15 lijnen) 

• Welke zijn de obstakels en/of de risico’s inherent aan het voorgestelde project die de 

slaagkans op het bereiken van de doelstellingen binnen de door u voorziene termijn in het 

gedrang zouden kunnen brengen? Welke oplossingen stelt u hier tegenover? 

 

2.7 Voorstel van begeleidingscomité (minimum 8 personen, met affiliatie en e-mail adres) 

 

Titel – Naam - Voornaam Organisatie e-mailadres 
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2.8 Naam en identificatie van de personen die mits selectie voor betoelaging het contract 

dienen te ondertekenen 

 

Instelling  Naam  Functie 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 

[NAAM] 

 

… ... 
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3. SPECIFIEKE INFORMATIE 

 

3.1 Wetenschappelijke en operationele methodologie van het onderzoeksvoorstel 

(ongeveer 15 blz.) 

• Dit deel vormt de kern van het projectvoorstel. Het omvat een duidelijke beschrijving van 

de onderzoeksactiviteiten zoals ze door u voor de totale duur van het aangevraagde project 

zijn gepland.  

 

• Belangrijke elementen bij de beschrijving van de verschillende deeltaken van het 

onderzoeksprogramma zijn de volgende:  

- een overzicht van het voorgestelde onderzoek, onderverdeeld in werkpakketten en 

(sub)taken, met weergave van het bij benadering nodige budget per werkpakket; 

- de voorgestelde methoden en technologieën met hun respectievelijke vóór- en nadelen, 

beperkingen, risico’s en alternatieven, …  

- de te bereiken mijlpalen eventueel gekoppeld aan mogelijke heroriëntaties in het 

project;  

- de situering en evolutie in de tijd aan de hand van het volgende chronogram, met 

weergave van de mijlpalen en de “deliverables”: 

 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Totaal 

budget 

per WP* Code t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

WP1                                 
 

T1.1.                                 
 

T1.2.                                 
 

…                 
 

WP2                                 
 

T2.1.                                 
 

T2.2.                                 
 

T2.3.                                 
 

WP3                                 
 

…                                 
 

t: trimester 

  *Totaal budget per werkpakket: personeels- + werkings- + algemene kosten 
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3.2 Structuur en organisatie van het onderzoek (ongeveer 2 blz) 

• Geef aan welke de verdeling is van de verschillende taken tussen de partners van het 

consortium of medewerkers van de uitvoerende instelling(en), aan de hand van volgende 

tabel: 

 

Code Taakomschrijving 
Uitvoerende 

instelling(en) 

Voorzien 

personeel 

(kwalificatie) 

MM 

 

WP1         

T1.1.         

T1.2.         

….         

WP2         

T2.1.         

T2.2.         

T2.3         

…         

WP :  werkpakket  

T :  taak  

MM :  mensmaanden 

 

• Gelieve ook een eventuele samenwerking met buitenlandse partners en deelname aan 

netwerken te vermelden voor zover nuttig voor dit projectvoorstel.  

• Geef ook aan of samenwerking gepland is, of complementariteit bestaat met 

onderzoekseenheden die voor dit project geen financiële bijdrage van de FOD 

Volksgezondheid vragen maar wel betoelaagd worden door andere instanties voor de 

uitvoering van hun eigen onderzoek.  

• Geef aan of uw project (of deelproject) ook werd ingediend bij een andere instantie dan de 

FOD Volksgezondheid.  

 

3.3 Eigen publicaties in ‘peer-reviewed’ internationale tijdschriften binnen dit 

onderzoeksdomein voor de afgelopen 5 jaar 
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4. BUDGETTAIRE INFORMATIE   

   Zie ook de belangrijke informatie in bijlage 6 

 

4.1 Overzichtstabel budget 

 

Gelieve de tabel die terug te vinden is in bijlage 7 op de website 

www.health.belgium.be/contractueelonderzoek onder “openstaande oproepen” hier in te 

voegen en als Excel-sheet in te dienen. 

 

4.2. Gedetailleerd budget 

 

Gelieve het gedetailleerde budget op te stellen met behulp van het Excel-document 

beschreven in bijlage 8, dat terug te vinden is op de website 

www.health.belgium.be/contractueelonderzoek onder “openstaande oproepen”. Gelieve het  

budgetvoorstel hier in te voegen en als Excel-sheet in te dienen. 

 

 

5. REFERENTIELIJST   

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : hebt u de onderstaande 

voorwaarden gerespecteerd?  

Indien niet, zal uw projectvoorstel 

onontvankelijk verklaard worden: 

 

- tijdige indiening: ten laatste op vrijdag 

27 september 2019 om 12u ’s middags 

stipt  

- de aanvraag mag maximaal 30 bladzijden 

tellen, exclusief de titelpagina en de 

identificatie van de promotoren, maar 

inclusief de budgettabellen 

- het lettertype van de tekst (Times New 

Roman, lettergrootte 12) mag niet worden 

gewijzigd 

- de aanvraag moet opgesteld zijn ofwel in 

één of een combinatie van de landstalen, 

ofwel volledig in het Engels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, naam en handtekening van de coördinator, in 

naam van het consortium 
 

http://www.health.belgium.be/contractueelonderzoek
http://www.health.belgium.be/contractueelonderzoek
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Bijlage 6 
 

 

 

Belangrijke informatie i.v.m. het budget 
 

1. Algemeen 
• We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van 

uw budgetvoorstel. 

• Behalve de hier vermelde informatie kan ook de informatie vermeld in hoofdstuk 5 van het 

vademecum nuttig zijn (zie website www.health.belgium.be/contractueelonderzoek, onder 

“projectopvolging”). 

• De uitgaven die door deze toelage worden gedekt, dienen te gebeuren conform de 

wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de overheidsopdrachten (zie 

https://www.publicprocurement.be/nl of 

http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten). Dit geldt in het bijzonder bij 

aankopen en onderaannemingen.  

 

2. Betoelaagd bedrag 
• De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële 

kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde uitrusting en expertise van het 

onderzoek noodzakelijk om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.  

• Voor RT-projectvoorstellen mag de aangevraagde toelage de maximale toelage vermeld in 

de themaomschrijving (bijlage 1) niet overschrijden. 

• De gevraagde toelage moet afgerond worden naar een bedrag in k€, indien niet zal het 

bedrag automatisch afgerond worden door onze diensten (bv. een gevraagde toelage van 

de € 215.321 zal afgerond worden naar € 215.000). 

• Bij de opmaak van het budget dient u er zich van bewust te zijn dat alle niet-forfaitaire 

uitgaven, zowel deze ten laste van de FOD als deze van eigen bijdragen, zullen 

gecontroleerd worden aan de hand van te leveren verantwoordingsstukken. 

• Maximaal aandeel van de toegekende toelagen: 100% (KB 18/11/2015). 

• Elke financiële inbreng is in principe aanvaardbaar als eigen inbreng voor zover deze geen 

aanleiding geeft tot belangenvermenging en niet afkomstig is uit middelen van de federale 

overheid. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met de beperkingen 

beschreven in de onderstaande paragrafen 3, 4 en 5. 

 

3. Personeelskosten 
• Personeelskosten voor de coördinator en de promotoren kunnen niet worden ingebracht in 

het projectbudget, noch ten laste van de FOD, noch als eigen inbreng. 

• Alle personeelskosten gerelateerd aan de uitvoering van het project, uitgezonderd deze 

voor de coördinator en de promotoren, moeten worden weergegeven onder deze rubriek. 

Uitzonderingen hierop zijn de loonkosten inbegrepen in het budget voor 

onderaannemingen.  

Indien uw project geselecteerd wordt voor betoelaging, zullen personeelskosten die 

ingecalculeerd zijn binnen werkingskosten (bv. bij analysekosten) bij de financiële 

rapportering geweigerd worden.  

• Om doctoraatsbeurzen als eigen inbreng te kunnen beschouwen, moeten deze gefinancierd 

worden met eigen middelen van de betrokken onderzoeksinstelling, of afkomstig zijn van 

een financieringsbron buiten de federale overheid.  

• De personeelskosten worden berekend aan de hand van de barema’s van de instellingen 

http://www.health.belgium.be/contractueel-onderzoek
https://www.publicprocurement.be/
http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/
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waar het personeel wordt tewerkgesteld.  

• In het gedetailleerde budget wordt het barema, de anciënniteit en de tijdsbesteding aan het 

project (in mensmaanden) per kalenderjaar opgegeven. Indien de personen nominaal 

bekend zijn, moet hun naam meegedeeld worden.  

• De personeelskosten worden opgesplitst in brutowedden enerzijds, en andere loonkosten 

anderzijds. Voor bursalen, die per definitie geen werknemer zijn, worden alle kosten samen 

weergegeven in hetzelfde artikel.  

 

3.1 Betoelaagde personeelskosten 

  

De volgende personeelskosten kunnen betoelaagd worden: 
 

- geïndexeerde bruto maandwedde of beursbedrag (inclusief en indien van toepassing 

werknemersbijdrage RSZ, bedrijfsvoorheffing en desgevallend de werknemersbijdrage van 

maaltijdcheques); 
 

- werkgeversbijdrage RSZ, vakantiegeld en eindejaarspremie; 
 

- andere loonkosten, indien van toepassing, zijnde: 

o wettelijke verzekeringen (bijvoorbeeld voor arbeidsongevallen); 

o wettelijk verplichte vergoedingen of uitkeringen als toeslag op het salaris 

(bijvoorbeeld haard- en standplaatstoelagen indien van toepassing, 

tweetaligheidspremie, via CAO geregelde voordelen van allerlei aard, …); 

o wettelijk bepaalde tussenkomsten in het woon-werkverkeer op basis van de prijs 

van een abonnement voor openbaar vervoer (voor wat betreft de trein: abonnement 

2de klasse); 

o fietsvergoedingen zoals vermeld op de loonfiche of de individuele jaarrekening 

overeenkomstig het wettelijk tarief van de Federale Overheid; 

o Indien van toepassing, de forfaitaire bijdrage uit hoofde van de prestaties van de 

preventieadviseurs van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het 

Werk (KB 27 maart 1998, KB 28 mei 2003 gezondheidstoezicht). 
 

3.2 Niet-betoelaagde personeelskosten 
 

De volgende kosten (niet-limitatieve lijst) kunnen niet betoelaagd worden tenzij deze wettelijk zijn 

vastgesteld1:  
 

- extralegale verzekeringskosten (hospitalisatie, groepsverzekering,…); 

- administratiekosten sociaal secretariaat; 

- extralegale voordelen (overuren, werkgeversbijdrage maaltijdcheques, bedrijfswagen, 

voordelen in natura, aanvullende gezinsvergoedingen, vergoedingen voor kinderopvang, 

representatiekosten, werkkledij, extralegaal pensioen, extralegale premies); 

- zitpenningen.    

                                                 
1 Bijvoorbeeld wetgeving voor personeel van overheidsdiensten vastgelegd in een KB of decreet gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad, CAO die via een publicatie in het Belgisch Staatsblad algemeen verbindend verklaard is 
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4. Werkingskosten 
 

Werkingskosten zijn projectgebonden kosten die worden gemaakt met het oog op de aankoop en/of 

het operationele gebruik van goederen of diensten, en kosten die rechtstreeks verband houden met 

de projectactiviteiten.  

 

De werkingskosten worden opgesplitst in courante werkingskosten en specifieke werkingskosten. 

 

4.1 Courante werkingskosten 

 

De courante werkingskosten zijn forfaitair, en omvatten gangbare uitgaven verbonden aan de 

uitvoering van het project, zoals: 
 

- gewone benodigdheden en producten voor het laboratorium (vb. glaswerk, pipetten, 

schoonmaakmiddelen), de werkplaats (vb. recipiënten, karren, gangbaar gereedschap) en het 

kantoor (vb. perforators, inktpatronen); 

- documentatie (vb. aankoop boeken, vergoeding voor de bestelling van wetenschappelijke 

artikels); 

- verplaatsingen en verblijven in België en in het buitenland; 

- gebruik van computers; 

- gangbare software; 

- … 

 

Onder de courante werkingskosten kunnen geen eigen bijdragen worden begroot. 

 

Het bedrag van deze werkingsuitgaven wordt op forfaitaire wijze vastgelegd op basis van een 

percentage van de door de FOD Volksgezondheid betoelaagde personeelskosten. Dit percentage 

mag voor de coördinator de 15% en voor de andere promotoren de 10% van de eigen betoelaagde 

personeelskosten niet overschrijden. 

 

4.2 Specifieke werkingskosten 

 

Specifieke werkingskosten omvatten alle bijzondere werkingskosten direct verbonden aan de 

uitvoering van het project. Specifieke werkingskosten zijn onder meer: 

 

- gebruikskosten voor apparatuur (met inbegrip van specifieke informatica-uitrusting nodig 

voor het gebruik van deze apparatuur); 

- onderhoudskosten van apparatuur; 

- analysekosten; 

- onderaannemingen.  
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a) De gebruikskosten voor apparatuur verworven via aankoop of via huurkoop worden berekend 

volgens de formule: 

 
𝑎𝑎𝑛𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠

𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛
 × 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 × % 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑣𝑜𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 

 

 

waarbij de afschrijvingsperiode (economische levensduur) deze is zoals weergegeven in uw 

boekhouding. Voor wetenschappelijke apparatuur is dit in regel tussen 5 en 10 jaar.  
 

 

Een voorbeeld: 

- u beschikt over een toestel dat bij aankoop € 30.000 kost  

- het toestel wordt afgeschreven op 60 maanden 

- hoewel de looptijd van het project 36 maanden is, zal het toestel slechts gedurende 10 

maanden hiervoor gebruikt worden 

- gedurende deze 10 maanden zal het toestel ook nog voor andere projecten ingezet worden, 

het gemiddelde gebruikspercentage voor het betreffende project in deze periode bedraagt 

20%  
 

 De gebruikskosten worden als volgt berekend: 
 

𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 =  
€ 30.000

60 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛
 × 10 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 × 0,2 = € 1.000 

 

 

b) Bij huur van apparatuur worden de gebruikskosten als volgt berekend: 
 

𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 ℎ𝑢𝑢𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡 × 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 × % 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑣𝑜𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 
 

Indien het toestel in bovenstaande voorbeeld gehuurd wordt voor € 600 per maand, wordt de 

gebruikskost als volgt berekend: 

 
𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 = € 600 × 10 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 × 0,2 = € 1.200 

 

 

c) De kosten voor onderaanneming omvatten de kosten die een promotor betaalt aan een derde 

partij, voor de uitvoering van taken of het leveren van diensten waarvoor bijzondere 

wetenschappelijke of technische bekwaamheden vereist zijn en die buiten de gewone 

activiteiten van het consortium liggen.  
 

Onderaanneming wordt slechts aanvaard indien  

- deze een aantoonbare meerwaarde biedt aan het project; 

- de onderaannemer de kernactiviteit niet overneemt en aldus slechts een deeltaak van het 

project op zich neemt; 

- het bedrag voor de onderaanneming niet hoger is dan 25% van de totale toelage van de 

betrokken promotor; 

- de budgettaire informatie hieromtrent gedetailleerd beschreven wordt; 

- het budget voor de onderaanneming niet als forfaitair (in % van de totale begroting) wordt 

beschreven.  

Indien er voor één of meerdere partners geen of onvoldoende courante werkingskosten kunnen 
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worden ingebracht omwille van een te beperkt of ontbrekend betoelaagd personeelsbudget, kunnen 

kosten zoals voor binnenlandse of buitenlandse dienstreizen ingebracht worden als specifieke 

werkingskosten, op voorwaarde dat dit goed verantwoord kan worden. 

 

5. Algemene kosten  
 

De algemene kosten dekken de kosten inzake administratie, telefoon, post, onderhoud van de 

lokalen, verwarming, verlichting, elektriciteit, huur of verzekering.  

 

Onder algemene kosten kunnen geen eigen bijdragen begroot worden.  

 

Deze algemene kosten dienen forfaitair berekend te worden op basis van maximaal 10% van de 

door de FOD Volksgezondheid betoelaagde personeelskosten. 
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Bijlage 7 
 

Te gebruiken tabel voor het budgettair overzicht  
(toe te voegen aan het gedetailleerde RT- en RF-projectvoorstel in fase 2) 
 

 

Type kosten 

[Identificatie 

Coördinator] 

[Identificatie 

Promotor 2] 

[Identificatie 

Promotor 3] 

[Identificatie 

Promotor 4] 

Totaal 

per post 

Personeel      

Werking      

Algemeen      

Totaal per 

partner 
     

Eigen inbreng      

% eigen inbreng      

Toelage FOD      

% toelage FOD      
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Bijlage 8 

 

Te gebruiken template voor de gedetailleerde budgettaire informatie  
(toe te voegen aan het gedetailleerde RT- en RF-projectvoorstel in fase 2) 

 

Alle promotoren van het consortium moeten worden vermeld voor elke uitgavencategorie, ook als er 

voor deze promotor binnen deze uitgavencategorie geen uitgaven voorzien zijn. 

 

Eigen inbreng aanduiden met * 

 

4.1. Personeelskosten       0 

   jaar 
ancienn. 

in jaren 
aantal  

mensmaanden 
budget 

in euro    

4.1.1.  Dienst van X (Affiliatie)        0  

          

4.1.1.1.  N.      0   

 Bursaal   2020 [0] [3] …    

   2021 [1] [12] …    

   ….       

          

          

4.1.1.2.  N.      0   

 Barema  2020 [4] [1] …    

   2021 [5] [9] …    

   … …. …     

          

4.1.1.3.  - dubbel verlofgeld    …    

  - patronale bijdragen (RSZ, verzekeringen)      

  - eindejaarstoelage        

  - andere         

          

4.1.2.  Dienst van Y (Affiliatie)       0  

          

4.1.2.1.  N.      0   

 Barema  2020 [4] [3] …    

   2021 [5] [12] …    

   … …. … …    
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4.1.2.2.   - dubbel verlofgeld   …     

  - patronale bijdragen (RSZ, verzekeringen)      

  - eindejaarstoelage        

  - andere         
          

4.1.2.3. N.      0   

 Barema  2020 [4] [1] …    

   2021 [5] [9] …    

   … … … …    
          

4.1.2.4.  - dubbel verlofgeld   … …    

  - patronale bijdragen (RSZ, verzekeringen)      

  - eindejaarstoelage        

  - andere         

          

4.2. Werkingskosten       0 
          

4.2.1.  Dienst van X (Affiliatie)        0  
          

4.2.1.1. Courante werkingskosten (forfaitair)    …   

4.2.1.2. Specifieke werkingskosten     0   

4.2.1.2.1. vb.: Reagentia voor PCR     …    

4.2.1.2.2. …     …    

…          
          

4.2.2. Dienst van Y (Affiliatie)        0  
          

4.2.2.1. Courante werkingskosten (forfaitair)    …   

4.2.2.2. Specifieke werkingskosten     0   

4.2.2.2.1. vb.: Aankoop planten     …    

4.2.2.2.2. vb.: Celculturen     …    

…          
          

4.3. Algemene kosten       0 
          

4.3.1.  Dienst van X (Affiliatie)        0  
          

4.3.1.1.  Overheadkosten     …   

          

4.3.2.  Dienst van Y (Affiliatie)       0  
          

4.3.2.1.  Overheadkosten     …   

          

          

TOTAAL         0 
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Bijlage 9 
 

Onderzoeksthema’s (RI-projecten): plantengezondheid - Euphresco 
 

 

Topic code Topic title 

2019-F-310 PhyLib III 

2019-C-315 Efficacy of Anaerobic Digestion as a means of destruction for infected plant 

material 

2019-E-328 Next generation sequencing in bacterial diagnostics: WGS & meta-barcording 

2019-A-330 Detecting virus-carrying Xiphinema spp. as an alternative to Xiphinema 

identification up to species level in trade 

2019-A-331 Remote sensing in plant health: expanding the scene (PLANTRESENS) 
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2019-F-310 PhyLib III 
 

Short description 

The number of psyllid species known to harbor Liberibacter solanaceum (Lso) is increasing. It is 

necessary to understand the ability of these psyllids to vector Lso and the potential risks they pose 

to crop plants. This will require the establishment of Lso +ve and –ve psyllid colonies for lab-

based transmission studies, plant choice experiments, host plant interaction studies and psyllid 

behaviour studies. This will be complemented by genome analysis of a range of newly identified 

Lso haplotypes via genome sequencing, MLST and gene expression approaches. This will enable 

comparison of different haplotypes, geographical differences between the same haplotypes; genes 

responsible for pathogenicity and microbe-plant/microbe-psyllid interactions. Psyllid diversity 

across Europe will be monitored via field surveys and suction trap sampling, along with the 

prevalence and distribution of Lso and Phytoplasmas and potential weed/overwintering reservoirs 

of these microbes.  

 

The project should include : 

- characterization of new Lso haplotypes/ Liberibacter spp. from new psyllid hosts  

- genome seq / MLST of haplotype U (from multiple locations)  

- screening psyllid specimens for Lso (field and suction trap) 

- screening psyllid specimens for Phytoplasmas 

- screening alternative insect groups for Lso and Phytoplasmas (aphids, hoppers, other 

hemiptera) 

- set-up colonies of T. urt, T. anthrisci and N. subpunctata 

- transmission studies on T. urticae and T. anthrisci, N. subpunctata (host plant, transmission 

to carrot and potato) 

- plant choice studies on T. urticae and T. anthrisci, N. subpunctata 

- overwintering hosts 

- EPG on T. anthrisci. 

 

 

Description of the end product 

An enhanced understanding of Lso populations and their vectors and the risk they pose to crop 

health. 

 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), UK (contact: Dr. David Kenyon, 

david.kenyon@sasa.gsi.gov.uk) 

 

 

Provisional project duration 

> 2 years 
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2019-C-315 Efficacy of anaerobic digestion as a means of destruction for infected plant 

material 

 

Short description 

Investigate the efficacy of anaerobic digestion as a means of destruction for infected plant material, 

rather than landfill or incineration, such as required following a diagnosis of Xylella, 

Xanthomonas, and other quarantine pathogens and pests. 

 

Determine culture viability following processing, for example through molecular analysis. 

 

Description of the end product 

Methodology to test output for pathogen viability; protocol as means of processing of infected 

planting material. 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (Contact: Ms Laura Pinney,  

Laura.Pinney@defra.gsi.gov.uk) 

 

Provisional project duration 

1 - 2 years 
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2019-E-328 Next generation sequencing in bacterial diagnostics: WGS & meta-barcording 

 

Short description 

Next generation sequencing (NGS) in its various forms has provided significant benefits to the 

viral diagnostics. In bacteriology, it is used to a limited extent. The aim of the project would be to 

facilitate exchange of knowledge and experience with NGS in bacteriology and to identify critical 

points and potential benefits. The exchange would take place in the form of symposia, exchange 

of protocols and/or laboratory visits. Two broad areas will be examined, whole genome sequencing 

(WGS) and meta-barcoding. 

WGS and tools of comparative genomics allow characterization of completely unknown 

pathogens, resolving taxonomy issues, informed selection of novel targets for detection tests, more 

efficient outbreak analysis, identification of novel relevant characteristics (effectors, virulence 

factors, antibiotic resistance). Meta-barcoding is a rapid method of biodiversity assessment that 

combines two technologies: DNA-based identification and high-throughput DNA sequencing. It 

is particularly useful when it is preferable to use a combination of a more generic detection method 

with more or less targeted approach. 

Capacity of laboratories to perform WGS and/or meta-barcoding analysis will be mapped from 

both infrastructure and knowledge requirements and the critical challenges for its adoption will be 

identified. This would allow for a coordinated further activity of the reference laboratories in the 

transfer of WGS and comparative genomics into routine use. 

 

Description of the end product 

Identification of NGS potential and plans for further collaboration (white paper or publication) 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Ministry of Agriculture Foresty and Food, Slovenia (Contact: Ms Erika Oresek, 

erika.oresek@gov.si) 

 

Provisional project duration 

> 2 years 
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2019-A-330 Detecting virus-carrying Xiphinema spp. as an alternative to Xiphinema 

identification up to species level in trade 

 

Short description 

Nematodes of the genus Xiphinema (dagger nematodes) are migratory root ectoparasites with a 

broad host range. There are more than 260 species, of which approximately 50 belong to the 

Xiphinema americanum group (X. americanum sensu lato). This group has a quarantine status as 

some of the species can transmit certain nepoviruses. The identification up to species level is quite 

difficult based on morphological and morphometric data, and most of the time impossible due to 

lack of specimens or appropriate stadia. There is not enough molecular information available of 

all species to develop reliable tools such as PCR or barcoding. However, the main issue is that 

some specimens are potential carriers of viruses. Therefore, it has been suggested that only those 

species that have been shown to carry viruses are considered quarantine organisms, although their 

identification is very difficult. Focusing on a direct detection of these viruses in the nematodes 

could be an alternative to correctly identifying these Xiphinema species that are able to transmit 

viruses. This way, only specimens of the X. americanum group that are carrying viruses can be 

considered as a Plant Health risk, and consignments carrying Xiphinema spp. free of viruses could 

enter trade.  

In this project, reliable techniques to detect viruses in Xiphinema nematodes will be developed and 

validated, with an emphasis on sensitivity and specificity. The tool could later be applied to other 

nematode genera transmitting viruses.  

 

Description of the end product 

A validated technique for detection of viruses in Xiphinema nematodes that are of quarantine 

concern. 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Institute for Agricultural and Fisheries Research, Belgium (Contact: Mr Kris De Jonghe, 

kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be) 

 

Provisional project duration 

1 - 2 years 
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2019-A-331 Remote sensing in plant health: expanding the scene (PLANTRESENS) 

 

Short description 

In recent years, great progress has been made in the use of remote sensing in various domains, 

including plant health. The state-of-the art has been presented during the scientific colloquium 

“perspectives on the use of remote sensing in plant health” co-organised by EPPO and Euphresco 

in September 2018.  

Building on today’s knowledge, the scientific community as well as policy makers acknowledged 

that further research and enlarged transnational collaboration is needed to bridge the gap between 

research and application of remote sensing in practice.  

 

The Euphresco project PHeRS, presented at the Colloquium, has shown that remote sensing has a 

large potential as a tool for official monitoring of regulated harmful organisms. In the PHeRS 

report, recommendations for further research were identified in view of overcoming current 

limitations for plant health application. For example, research is needed to identify wavelength 

packages for detecting specific biotic and abiotic stresses, to develop near-ground or other sensors 

targeting harmful organisms of phytosanitary concern, and to advance algorithms and software in 

a way that Remote Sensing can easily be used by inspectors in the field.  

It is encouraged to expand the applicability of the technique towards different fields in plant health 

(forestry, field crops, fruit, potatoes, ….) and to target a wide range of harmful organisms.  

 

Description of the end product 

Advances in remote sensing for official monitoring, practical applications 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

not identified yet 

 

Provisional project duration 

3 years 
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Bijlage 10 
 

Submit this form electronically (Word and 

pdf) to:   

 

contractual.research@health.fgov.be 

 

   

 CONFIDENTIAL 
  

Contractual Research Euphresco call  

EXPRESSION OF INTEREST 

(RI PROJECT 1st stage) 
 

MAX. 4 PAGES  

(excluding the title page and identification of the consortium) 

 

 

1. TITLE OF THE PROJECT PROPOSAL 

 

 

[CODE AND TITLE OF THE TRANSNATIONAL TOPIC] 

 

 

[Title of the Belgian consortium’s project proposal] 

 

 

[proposed acronym] 

 

 

2. IDENTIFICATION OF THE COORDINATOR 

 Surname   

 First name  

 Title or position  

 Institute and department  

 Address for correspondence  

 Phone  

 Mobile phone  

 E-mail  

 

Will this research be conducted in a consortium (with the partners included in the 

budget)? If yes, please list the other promoters here (name, affiliation and e-mail 

address) 

 

 

 

 

 

 

3. EXPRESSION OF INTEREST – PROPOSAL DETAILS 
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3.1 Description of the context of this project proposal, taking into account the topic 

description (about 20 lines) 
 

3.2 Proposed transnational project outline (about 15 lines) 

Please outline the transnational project approach you would propose to the future transnational 

research consortium in order to reach the objectives of the topic. The specific Belgian tasks are 

to be described under 3.3. 
 

3.3 Research capacity (about 30 lines) 

Please describe your own research capacity within the project. Which part of the proposed 

transnational project programme could you address? Which research questions / objectives could 

you address? Consequently, which work packages / tasks do you propose to address? Which 

infrastructure and staff (qualification, proposed number of person-months) can you deploy? 
 

3.4 Expertise and experience (about 30 lines) 

Please describe the relevant expertise and experience that you have in the topic area.  

Please list up to 5 key relevant publications per partner. 
 

4. BUDGETARY INFORMATION 

Please refer to the important information in Annex 6. 
 

4.1 Total duration of the proposed project  … months 

  

4.2 Total budget for this project proposal  € …….  
 

4.3 Requested research grant   € ……. 
 

4.4 In which case: percentage of co-funding …… % 

 In which case: origin of the co-funding   
 

NB : have the conditions listed below been 

respected ? If not, your Expression of 

Interest will be considered ineligible:   

 

- timely submission: by Thursday April 18th, 2019, 

12 noon sharp  

- the application shall consist of no more than 4 

pages, excluding the title page and the 

identification of the promoters 

- the font of the text (Times New Roman, font size 

12) may not be modified 

- the application is drawn up entirely in English 

- only Belgian research institutes may participate 

in the consortium proposed by this Expression of 

Interest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, name and signature of the coordinator, on 

behalf of the consortium 
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Contact: 

 

 
 

Dominique Vandekerchove  

DG Dier, Plant en Voeding – Cel Contractueel Onderzoek 

Tel : 02 524 90 91 

Mail : contractueel.onderzoek@health.fgov.be 

www.health.belgium.be/contractueelonderzoek 

 

 

 

V.U. : Tom Auwers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel 
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