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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).  
 
1.2 Thematische oproep (RT-projecten) 
 
De thematische oproep betreft de oproep tot indienen van projectvoorstellen op basis van gerichte 
onderzoeksthema’s die vastgelegd zijn door de bevoegde Minister. 
 
De beoordeling en selectie van projectvoorstellen gebeurt in één fase op basis van volledig 
uitgewerkte en gedetailleerde projectvoorstellen. Deze worden geëvalueerd voor wat betreft hun 
relevantie en wetenschappelijke kwaliteit. 
 
Tijdens de oproep 2017 had men binnen het RT-kanaal over het geheel genomen een slaagkans 
van 66,7 %. De slaagkans per thema bedroeg gemiddeld 80,6 %.  
 
 
 
 

Indiening van de RT-projectvoorstellen 
 

Er wordt enkel een elektronische versie gevraagd. Deze wordt verstuurd naar: 
contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be 

 
 

Het uiterste tijdstip voor het indienen van de RT-projectvoorstellen is 
WOENSDAG 23 MEI 2018 om 12u ’s middags stipt. 

 
Projectvoorstellen die ingediend worden na dit tijdstip zullen onontvankelijk verklaard worden. 

 
 
  

mailto:contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
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1.3 Vrije oproep (RF-projecten) 
 
Binnen de vrije oproep kunnen beleidsondersteunende 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 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 opnieuw geëvalueerd voor wat 
betreft zijn relevantie en wetenschappelijke kwaliteit.  
 
Tijdens de oproep 2017 hadden de indieners binnen het RF-kanaal een slaagkans van 18,4 %. 
 
 
 
 

Indiening van de RF-intentieverklaringen  
en gedetailleerde RF-projectvoorstellen 

 
 

Er wordt enkel een elektronische versie gevraagd. Deze wordt verstuurd naar: 
contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be 

 
 

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RF-intentieverklaringen is 
DINSDAG 24 APRIL 2018 om 12u ’s middags stipt. 

 
Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RF-projectvoorstellen is 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER om 12u ’s middags stipt. 
 

Projectvoorstellen die ingediend worden na dit tijdstip zullen onontvankelijk verklaard worden. 
 

 
  

mailto:contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
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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 68 organisaties afkomstig uit 55 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 bepaald is het de bedoeling dat de 
output van de coördinatie en samenwerking bijdraagt tot: 
 de ontwikkeling en de implementatie van het plantengezondheidsbeleid 
 de opbouw en het onderhoud van wetenschappelijke capaciteit op het vlak van 

plantengezondheid   
 de optimale inzet van nationale betoelaging bestemd voor plantengezondheidsonderzoek en van 

de aldus bekomen resultaten 
 een toegenomen communicatie en samenwerking tussen de leden van Euphresco enerzijds en 

met andere landen, relevante fytosanitaire instellingen en belanghebbenden van fytosanitair 
onderzoek anderzijds.  
 

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 met betrekking tot quarantaine-organismen. 
 
Het financieringsmechanisme en het projectbudget wordt 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/


5 / 71 
 

1.4.2 Procedure 
 
De bevoegde Minister heeft vier prioritaire thema’s geselecteerd uit de lijst van 
36 onderzoeksprioriteiten die werden geïdentificeerd door het Euphresco netwerk (zie bijlage 8).  
 
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 9) voor de vier 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 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 23 maart 2018 zal Contractueel Onderzoek een eerste update van de 
thema’s op haar website publiceren. Zelfs na de tweede fase kunnen er nog thema’s 
wegvallen. Een definitieve lijst zal pas beschikbaar zijn half november 2018. 

• De themaomschrijvingen, die de transnationale onderzoeksideeën beschrijven, zijn in 
sommige gevallen slechts beperkt uitgewerkt. De uitgebreide themaomschrijvingen zullen 
begin juli 2018 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.  
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Indiening van de RI-“Expressions of Interest” en  
gedetailleerde RI-projectvoorstellen 

 
Er wordt enkel een elektronische versie gevraagd. 

 
De RI-“Expressions of Interest” worden verstuurd 

naar: contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be 
 

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

 
 

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RI-“Expressions of Interest” is 
DINSDAG 17 APRIL 2018 om 12u ’s middags stipt. 

 
Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RI-projectvoorstellen is 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER om 12u ’s middags stipt. 
 

Projectvoorstellen die ingediend worden na dit tijdstip zullen onontvankelijk verklaard worden. 
 

  

mailto:contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
mailto:bgiovani@euphresco.net
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2. THEMATISCHE OPROEP (RT-PROJECTEN) 
 
De RT-projectvoorstellen worden in één fase beoordeeld.  
 

2.1 Opmaak van de RT-projectvoorstellen  
 
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-projectvoorstellen 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 beschrijving van het RT-
projectvoorstel. 

• Bijlage 5 bevat belangrijke informatie voor de inschatting van het budget.  
• Bijlagen 6 en 7 betreffen de te gebruiken templates voor de budgetopmaak. 

 
De projectvoorstellen worden enkel onder elektronische vorm ingediend, in Word en pdf 
formaat, met de budgettabellen in Excelformaat.  
 
2.2 Evaluatie van de RT-projectvoorstellen  
 
2.2.1 Ontvankelijkheid van de RT-projectvoorstellen 
 
De ontvankelijkheid van de RT-projectvoorstellen wordt beoordeeld op basis van: 
 

1. hun tijdige indiening: vóór woensdag 23 mei 2018 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 de 

bijlagen opgelijst onder 2.1 
• 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. 
3. hun overeenkomst met een thema  

Enkel RT-projectvoorstellen 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. 
 

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 Inhoudelijke evaluatie van de RT-projectvoorstellen 
 
Enkel de ontvankelijk verklaarde RT-projectvoorstellen worden beoordeeld volgens de 
onderstaande modaliteiten:  

• de RT-projectvoorstellen worden in één fase behandeld, d.w.z. dat het projectvoorstel 
zo volledig mogelijk moet zijn en alle elementen moet bevatten om een degelijke 
evaluatie door een College van deskundigen mogelijk te maken 

• de projectvoorstellen zullen door de 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 coördinator van het project mag zich door maximum één copromotor (of zijn 
afgevaardigde) laten vergezellen naar de consensusvergadering. 
 
De evaluatie van de ingediende projectvoorstellen zal normalerwijze afgehandeld worden in 
november - december 2018.  
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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.  
 
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 3 geeft de te gebruiken template weer voor de RF-intentieverklaring. 
• Bijlage 5 bevat belangrijke informatie voor de inschatting van het budget.  

Ter informatie: bijlagen 6 en 7 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: vóór dinsdag 24 april 2018 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 

bijlagen 3 en 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 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. 
 

Opgelet: indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, zal uw 
projectvoorstel onontvankelijk verklaard worden. 

  

http://www.he/
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Inhoudelijke criteria: 
 

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

 

2. betrokken onderzoeksdomeinen  
Het onderzoeksonderwerp moet passen binnen de bevoegdheden van Contractueel 
Onderzoek: 

 

In het algemeen moeten de onderzoeksonderwerpen kaderen in de domeinen 
voedselveiligheid, dierengezondheid of/en 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, 
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 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). 

 

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 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de inhoudelijke 
ontvankelijkheid van elke intentieverklaring. Een aantal van de opgenomen voorbeelden 
vloeien voort uit het ontvankelijkheidsonderzoek van recente oproepen. 

 

We raden u aan 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. 18).  

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 beoordeeld volgens de 
onderstaande modaliteiten:  
 

1. de relevantiescore (op 30 punten) als weergave van de opportuniteit en de geschiktheid als 
beleidsondersteunend onderzoek en de mogelijke impact ervan. Concreet worden de 
volgende elementen beoordeeld: 

• de situering ten aanzien van de prioriteiten van de federale overheid 
• de waarde en bruikbaarheid van de verwachte resultaten 
• de oplossingsgerichtheid van het onderzoek 
• de meerwaarde ten aanzien van lopend of bestaand onderzoek 
• de potentiële bijdrage aan beleidsbeslissingen 
• de timing ten opzichte van de agenda van het beleid  
• het kwantitatief belang 
• de ernst van de problematiek 
• de budgettaire impact 
• de impact op maatschappelijk en ethisch vlak 
• de relevantie ten aanzien van de noden van de sector 
 

2. de wetenschappelijke score (op 20 punten) als weergave van  
• het wetenschappelijk niveau 
• de methodologie 
• de originaliteit 
• de haalbaarheid  

van het voorgestelde onderzoek. 
 
Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het Beoordelingscomité en is normalerwijze afgehandeld 
tegen begin juli 2018. 
 
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. Op basis van dit klassement wordt een prioritaire en een 
reservelijst van RF-intentieverklaringen opgesteld.  
 
Prioritaire RF-intentieverklaringen zijn die voorstellen 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 kunnen worden indien er budget 
vrijkomt vanuit het RT-kanaal of de prioritaire RF-groep. De reserve projectvoorstellen doorlopen 
niettemin dezelfde evaluatieprocedure als de prioritaire voorstellen. 
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3.2 FASE 2 
 
In de tweede fase wordt aan de coördinatoren van de weerhouden 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 4 geeft de template weer die gebruikt dient te worden voor de beschrijving van het 
gedetailleerde RF-projectvoorstel. 

• Bijlage 5 bevat belangrijke informatie voor de opmaak van het budget. 
• Bijlagen 6 en 7 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 projectvoorstellen  
 
De ontvankelijkheid van de projectvoorstellen wordt beoordeeld op basis van: 
 

1. hun tijdige indiening: vóór vrijdag 28 september 2018 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 de bijlagen 

opgelijst onder 3.2.1 
• 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 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 coördinator van het project mag zich door maximum één copromotor (of zijn 
afgevaardigde) laten vergezellen naar de consensusvergadering. 
 
De evaluatie van de ingediende projectvoorstellen zal normalerwijze afgehandeld worden in 
november – december 2018.  
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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 5 bevat belangrijke informatie voor de inschatting van het budget.  
• In bijlage 8 worden de onderzoeksthema’s (“topics”) van de RI-oproep weergegeven. De 

RI-“Expressions of Interest” moeten worden opgemaakt op basis van de weergegeven 
informatie en vereisten beschreven in de thema’s. 

• Bijlage 9 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. hun tijdige indiening: vóór dinsdag 17 april 2018 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 9 
• 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. hun overeenkomst met een thema  
Enkel RI-projectvoorstellen die beantwoorden aan één van de in bijlage 8 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 

projectvoorstel onontvankelijk verklaard worden. 
 

http://www.he/
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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).  
 
 
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 2018 de nodige richtlijnen en templates 
ontvangen. 
 
De projectvoorstellen moeten uiterlijk op vrijdag 28 september 2018 om 12u ’s middags stipt 
worden ingediend. 
 
De evaluatie van de in gediende projectvoorstellen zal ten laatste afgehandeld worden op 
10 november 2018.  
 
Na consultatie van het Beoordelingscomité neemt de bevoegde Minister vervolgens 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@gezondheid.belgie.be) of 

 
Dr. Ria NOUWEN 

(Tel.: 02/524.90.92 – ria.nouwen@gezondheid.belgie.be) 
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Bijlage 1 
 
Onderzoeksthema’s (RT-projecten) 

 
  Thema Maximum duur  

(jaar) 
Maximale 

toelage 
        
  DIERENGEZONDHEID     

1 Prevalentie en impact van door teken overgedragen 
dierpathogenen bij herkauwers in België (TIBOPATH) 

2 € 200.000 

2 Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische 
varkensbedrijven (SUDYHEV) 

3 € 300.000 

  PLANTENGEZONDHEID     

3 Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle 
opsporing en melding van plantschadelijke organismen in 
België (BEWARE&NOTE) 

1,5 € 150.000 

 VOEDSELVEILIGHEID   

4 Aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen 
en risico voor de Belgische consument (TROPAL) 

1,5 € 150.000 

5 Analyse van de aanwezigheid van furaan en 
methylfuranen in levensmiddelen (MEFURAN) 

2 € 150.000 

6 Solanine en chaconine in aardappelen en 
aardappelproducten (ALKALPO) 

1 € 100.000 

7 Analyse van genotoxische aromastoffen in 
voedingsmiddelen (FLAVOURAN) 

2 € 200.000 

8 Aanwezigheid van gechloreerde paraffines in 
levensmiddelen en inname door de Belgische bevolking 
(PARCLINTA) 

2 € 200.000 
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1. Prevalentie en impact van door teken overgedragen dierpathogenen bij herkauwers in 
België (TIBOPATH) 
 
Context 
 
Er zijn aanwijzingen dat het belang van door teken overgedragen dierpathogenen sterk toeneemt. 
Tot nu toe zijn er echter in België weinig representatieve prevalentiestudies gebeurd. De impact 
op dierengezondheid, productie en antibioticumgebruik zijn niet gekend. Ter voorbereiding van 
het beleid is er een behoefte aan gegevens in verband met de prevalentie en de impact van deze 
ziekten. 
 
Onderzoeksvragen 
 

• Prevalentiestudie van door teken overgedragen pathogenen bij herkauwers in België. 
Hierbij dienen zowel diverse laboratoriumtechnieken (opsporen van antistoffen, antigeen, 
moleculaire sequenties) als diverse matrices (serum, tankmelk, individuele melkstalen) in 
overweging te worden genomen. 

 

• Bepalen van de impact van de waargenomen pathogenen op de dierengezondheid, 
antibioticumgebruik en de productie. 
 

Hierbij dient gestreefd te worden naar synergiën met andere (lopende) acties in verband met 
teken. 
 
Maximum duur: 2 jaar 
Maximale toelage: € 200.000 
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2. Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische varkensbedrijven (SUDYHEV) 
 
Context  
 
Hepatitis E is een zoönotisch virus dat via voedsel wordt overgedragen naar de mens. Volgens 
ECDC (2017) is er een 10-voudige toename vastgesteld van hepatitis E bij de mens tussen 2005 
en 2015. Consumptie van rauwe of onvoldoende verhitte varkensproducten is volgens EFSA 
(2017) een risicofactor. Het is gekend dat bijna 75 % van de Belgische varkensstapel drager is van 
antistoffen tegen het hepatitis E virus (Thiry, 2014). Er is echter zeer weinig gekend over de 
dynamiek van de infectiecyclus van hepatitis E op de Belgische varkensbedrijven. Dergelijke 
kennis is noodzakelijk wil men een beleid ontwikkelen op het niveau van de varkenssector ter 
beperking van de insleep van het virus in de voedselketen en ter bescherming van de consument. 
Dit thema sluit aan bij vroeger onderzoek gefinancierd door Contractueel Onderzoek (RF 10/6236 
HEVEA 1 en RF 12/6266 HEVEA 2) en is complementair aan het thema DECHAHEV uit de 
oproep 2018 dat toegespitst is op de detectie van hepatitis E in levensmiddelen. 
 
Referenties 
 

Salines et al.  From the epidemiology of hepatitis E virus (HEV) within the swine reservoir to 
public health risk mitigation strategies: a comprehensive review. Veterinary Research, 2017, 
48:31. 
 

ECDC Surveillance report – Hepatitis E in the EU/EEA, 2005-2015. Baseline assessment of 
testing, diagnosis, surveillance and epidemiology. ECDC, Stockholm, 2017 
 

EFSA Public health risks associated with hepatitis E virus (HEV) as a food-born pathogen. 
EFSA Journal 2017: 15(17), 4886. 
 

Boxman I., Jansen C., Hägele G., Zwartkruis-Nahuis A., Cremer J., Vennema H., Tijsma A. 
Porcine blood used as ingredient in meat productions may serve as a vehicle for hepatitis E virus 
transmission. Int J Food Microbiology 2017, 257, 225-231. 
 
Onderzoeksvragen 
 

• Het onderzoek heeft tot doel om via epidemiologisch onderzoek en veldstudies meer 
inzicht te verwerven over de insleep en de verspreiding van hepatitis E virustypes op 
Belgische varkensbedrijven en na te gaan of het mogelijk is om op basis van praktische 
staalnamemethoden (speeksel, mest, …) een risicostatus van de bedrijven en van loten 
slachtvarkens te bepalen. Hierbij dient het type bedrijf in aanmerking genomen te worden. 

 

• Het project dient tevens een antwoord te kunnen geven op de vraag in welke mate er nog 
virulent virus aanwezig is bij slachtvarkens, in welke organen en of er maatregelen kunnen 
genomen worden in de varkensproductiecyclus om het risico op transmissie van het virus 
naar de mens te beperken. 

 
Maximum duur: 3 jaar 
Maximale toelage: € 300.000  
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3. Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van 
plantschadelijke organismen in België (BEWARE&NOTE) 
 
Context 
 
Vanaf 14/12/2019 wordt Verordening (EU) 2031/2016(1) van kracht, die het 
plantengezondheidsbeleid grondig hervormt. Deze verordening introduceert een proactieve 
aanpak om de insleep en de verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen en legt meer 
dan ooit de nadruk op preventie. Insleep van schadelijke organismen en bestrijding achteraf is een 
langdurige en kostelijke aangelegenheid, des te meer naarmate er meer tijd verstreken is tussen de 
insleep en vestiging van een nieuw schadelijk organisme en de ontdekking hiervan. Door te 
investeren in preventieve maatregelen kunnen de hoge bestrijdingskosten en opbrengstverliezen 
vermeden worden. 
Om zo snel mogelijk veranderingen in bestaande populaties of introducties van nieuwe schadelijke 
organismen in beeld te krijgen, is bewaking van het grondgebied van groot belang. De bevoegde 
overheid moet risico-gebaseerde surveyprogramma’s uitvoeren, maar ook operatoren en burgers 
moeten nauwer betrokken worden bij de opsporing van schadelijke organismen. Hiervoor wordt 
de meldingsplicht uitgebreid.  
Informatie moet op een toegankelijke manier beschikbaar zijn voor belangrijke gewassen, of voor 
mogelijke nieuwe dreigingen. Waarnemingen moeten vlot gemeld en gesorteerd worden naar 
relevantie en, waar er aanwijzingen zijn voor nieuwe risico’s, opgevolgd worden door de bevoegde 
overheid. Er bestaan reeds verschillende waarnemings- en waarschuwingssystemen en -projecten, 
maar die zijn vaak gericht op specifieke doelgroepen.  
 
Referentie 
 
(1) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 
betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad 
 
Onderzoeksvragen 
 

- Welke systemen voor monitoring van plagen en ziekten of symptomen voor en door 
verschillende doelgroepen in België (professionelen in land- en tuinbouw, burgers (‘citizen 
science’), wetenschap, …) bestaan er, en wat is hun efficiëntie?  

- Welke infrastructuur/IT of web tools worden gebruikt voor het inzamelen en delen van 
data in deze systemen, en wat is de kostprijs hiervoor?  

- Aan welke criteria moet een doeltreffend systeem voor bewustmaking, opsporing en 
melding van plantschadelijke organismen voldoen, en welke hulpmiddelen (“toolkits”) zijn 
hiervoor nodig? 

- Wat zijn de mogelijkheden om bestaande systemen te integreren en uit te breiden met het 
oog op een vlotte melding van nieuwe dreigingen aan de bevoegde overheid? Kan hiervoor 
gekoppeld worden naar bestaande bibliotheken of dient een nieuwe bibliotheek te worden 
opgemaakt? 

- Wat zijn de mogelijkheden van het inzetten van nieuwe communicatietechnologie (apps, 
…)? 
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Het is de bedoeling dat de systemen gebruikt worden voor de bewustmaking, snelle opsporing en 
melding van die organismen die voorkomen op de EU-quarantainelijst, op de EPPO A1, A2 of 
Alert lijsten, of waarvan de melder oordeelt dat het een opkomend risico betreft. Gevestigde 
organismen, waaronder kwaliteitsorganismen, dienen uitgefilterd te worden zodanig dat ze niet 
automatisch aanleiding geven tot melding. Voor zover mogelijk moet het systeem toelaten dat de 
gebruiker een eerste selectie maakt vooraleer hij effectief overgaat tot een melding.  
 
Het uitwerken van één of meerdere testcases is wenselijk om de efficiëntie van het ontwikkelde 
systeem te onderzoeken, en om na te gaan in welke mate een dergelijk systeem kan bijdragen tot 
een verhoogde bewustmaking rond plantschadelijke organismen.  
 
Maximum duur: 1,5 jaar  
Maximale toelage: € 150.000 
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4. Aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen en risico voor de Belgische 
consument (TROPAL) 
 
Context 
 
Plantentoxines zijn stoffen die door de plant aangemaakt worden en die toxisch kunnen zijn voor 
de consument van de plant of de consument van plantaardige producten waarin delen van de plant 
met het toxine ongewenst terechtkomen. Contaminatie van levensmiddelen met ongewenste 
planten zoals onkruiden is één van de oorzaken van contaminatie met plantentoxines. Zowel 
contaminatie met onkruidzaden (zoals deze van Datura) als van het kruidachtige deel van toxische 
onkruiden kan relevant zijn. Dit onderzoek heeft de bedoeling meer kennis te verwerven als basis 
voor het beleid ter bescherming van de consument. Het onderzoek moet beleidsvoorbereidend zijn, 
nuttig voor de federale overheden bevoegd voor voedselveiligheid.  
 
EFSA heeft een advies uitgebracht over de tropaanalkaloïden (-)-hyoscyamine en (-)-scopolamine, 
welke tot een acute toxiciteit kunnen leiden door de anticholinerge werking. De acute 
referentiedosis (ARfD) werd vastgelegd op 0.016 μg per kg lichaamsgewicht uitgedrukt als de som 
van (-)-hyoscyamine en (-)-scopolamine. Een recente studie in negen EU-landen (België niet 
inbegrepen) in opdracht van EFSA bevestigt dat er contaminatieproblemen zijn. Het Europese 
contaminantenbeleid heeft reeds de eerste stappen gezet tot een aanpak van de problemen, 
aangezien er een reden tot bezorgdheid is: Verordening 2016/239 en Aanbeveling 2015/976. Het 
Wetenschappelijke Comité van het FAVV heeft - met behulp van de ARfD van EFSA en met 
Belgische consumptiecijfers - actielimieten berekend voor de aanwezigheid van tropaanalkaloïden 
in verschillende levensmiddelen.  
 
Meer concentratiegegevens van tropaanalkaloïden in levensmiddelen op de Belgische markt zijn 
nodig om meer maximumwaarden in de regelgeving te kunnen opnemen en om de analyse van 
tropaanalkaloïden in een officieel controleprogramma op te kunnen nemen. In het kader van 
preventie en reductie van contaminatie is er nood aan inzicht in de agrarische omstandigheden 
waaronder tropaanalkaloïden in landbouwproducten terechtkomen. Om een beleid te kunnen 
voeren, is meer informatie nodig over de mogelijke blootstelling van de consument, alsook over 
risicofactoren voor verhoogde concentraties en verhoogde blootstellingen. 
 
In eerder onderzoek werd de contaminatie van granen meer in detail bestudeerd. Er is dus slechts 
in beperkte mate nood aan gegevens van contaminatie van granen, die eerder aanvullend zijn om 
de Belgische markt te bestrijken. Het is gekend dat producten met gierst, sorghum en boekweit 
vaker gecontamineerd zijn met onkruidzaden met tropaanalkaloïden. Er dient ook de nodige 
aandacht besteed te worden aan levensmiddelen die meer algemeen vaker gecontamineerd zijn met 
kruidachtige onkruiden (zoals we ook leerden tijdens onderzoek over pyrrolizidine-alkaloïden): 
thee, kruideninfusies, gedroogde kruiden, en voedingssupplementen op basis van planten. 
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Referenties 
 

1. Mulder PPJ, De Nijs M, Castellari M, Hortos M, MacDonald S, Crews C, Hajslova J and 
Stranska M, 2016. Occurrence of tropane alkaloids in food. EFSA supporting publication 
2016 : EN-1140, 200 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2016.EN-
1140 http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1140e  

2. Scientific opinion on tropane alkaloids in food and feed. EFSA 
2013. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3386.pdf  

3. Verordening (EU) 2016/239 van de commissie tot wijziging van de Verordening (EG) N° 
1881/2006 wat de maximumgehalten aan tropaanalkaloïden in bepaalde voedingsmiddelen 
op basis van granen voor zuigelingen en peuters betreft; http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0239  

4. Aanbeveling (EU) 2015/976 van de Commissie betreffende de monitoring van de 
aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1511885401513&uri=CELEX:32015H0976  

5. Wetenschappelijk Comité van het FAVV, Advies 13-2017. Actielimieten voor erucazuur, 
ochratoxine A, moederkorenalkaloïden en tropaanalkaloïden in bepaalde levensmiddelen, 
producten van dierlijke oorsprong en diervoeders. http://www.favv-
afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-
2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf 

 
Onderzoeksvragen 
 

1) Bestuderen van concentraties van tropaanalkaloïden waaronder atropine en scopolamine in 
relevante levensmiddelen in België, inclusief onderzoek naar verschillen tussen biologisch 
en conventioneel geteelde voeding  
 

2) In geval van significante hoeveelheden tropaanalkaloïden: onderzoek naar de bronnen van 
contaminatie (vb. relevante ingrediënten) en/of agrarische factoren bepalend voor de 
contaminatie 
 

3) Voor de positieve stalen: Schatting van het risico op een te hoge inname door de Belgische 
consument (kinderen, adolescenten, volwassenen, subgroepen met een mogelijks 
verhoogde inname door een specifiek consumptiepatroon zoals een glutenvrij dieet), 
gebruik makende van consumptiegegevens van 2014 

 
Het project dient rekening te houden met het EFSA advies en wetenschappelijke gegevens uit 
recent onderzoek en literatuurstudies, met de Aanbeveling (EU) 2015/976 en met de 
consumptiegegevens van de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling van 2014. De 
bepaalbaarheidsgrenzen (LOQ) moeten lager liggen dan de actielimieten van FAVV. 
 
De data dienen aan EFSA te worden gerapporteerd zodat ze kunnen worden meegenomen in de 
Europese discussies en een betere kijk geven op de blootstelling aan tropaanalkaloïden van de 
Belgische en EU bevolking. 
 
Maximum duur: 1,5 jaar 
Maximale toelage: € 150.000  
 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1140e
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3386.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0239
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0239
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511885401513&uri=CELEX:32015H0976
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511885401513&uri=CELEX:32015H0976
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf
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5. Analyse van de aanwezigheid van furaan en methylfuranen in levensmiddelen 
(MEFURAN) 
 
Context 
 
Furaan, 2-methylfuraan, 3-methylfuraan en 2,5-dimethylfuraan zijn zeer vluchtige stoffen die 
gevormd worden in levensmiddelen tijdens de warmtebehandeling. Furaan kan in voedsel 
gevormd worden uit verscheidene precursoren, waaronder ascorbinezuur, aminozuren, 
koolhydraten, onverzadigde vetzuren en carotenoïden. De eigenschappen van het voedsel, de 
omstandigheden van de verwerking en het koken, en de verliezen die zich vooral voordoen door 
de verdamping tijdens de bereiding van het levensmiddel door de consument, bepalen de 
uiteindelijke concentratie in het levensmiddel zoals het geconsumeerd wordt. Furaan is vooral 
aanwezig in voorverpakte levensmiddelen die een warmtebehandeling ondergaan, zoals 
levensmiddelen in metalen conservenblikken en glazen bokalen. 
 
De maatregelen inzake risicobeheer voor contaminanten in levensmiddelen zijn geharmoniseerd 
op Europees niveau, in het bijzonder door Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de 
maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Die verordening waarborgt 
een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument. Er werden echter nog 
geen maximumwaarden vastgelegd voor furaan.  
 
In België leverde het project RT 06/1 FURA reeds gegevens op betreffende de contaminatie van 
levensmiddelen met furaan (in die periode ging het niet over methylfuranen). De 
onderzoeksresultaten hebben bijgedragen tot een beter begrip van de vorming van furaan en tot de 
actualisering van de risicobeoordeling door de EFSA. 
 
In oktober 2017 heeft het EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel voor contaminanten in de 
voedselketen) een wetenschappelijk advies gepubliceerd over het risico van de aanwezigheid van 
furaan en methylfuranen in voeding. De contaminatie van levensmiddelen met furaan en ook met 
methylfuranen is een reden tot bezorgdheid voor de volksgezondheid. Voor volwassenen, 
bejaarden en hoogbejaarden is koffie de belangrijkste bron van blootstelling. Granen en 
graanproducten vormen de belangrijkste groep van levensmiddelen voor jonge kinderen, kinderen 
en adolescenten. Met het oog op de toekomstige discussies tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie, heeft EFSA ook aanbevelingen gepubliceerd. 
 
Naar aanleiding van de publicatie van dat advies, en om zich voor te bereiden op de Europese 
discussies die kunnen uitmonden in maximumgehalten voor furaan en methylfuranen, wenst 
België onderzoek uit te voeren complementair aan het EFSA-advies. Immers, methylfuranen 
dienen in rekening gebracht te worden en er is meer kennis nodig over de contaminatie met 
methylfuranen (som van furaan en methylfuranen). Om de discussies over de maximumgehalten 
beter voor te bereiden, zal de Commissie in de loop van 2018 mogelijks een 
monitoringaanbeveling lanceren, met name om bijkomende gegevens te verkrijgen over 
methylfuranen. 
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Onderzoeksvragen 
 

- een analysemethode ontwikkelen en valideren voor furaan en methylfuranen (2-
methylfuraan, 3-methylfuraan en 2,5-dimethylfuraan) in levensmiddelen 

- gegevens inzamelen over het voorkomen van furaan en van methylfuranen in 
levensmiddelen (levensmiddelen voor baby’s, bereidingen op basis van granen voor 
zuigelingen en jonge kinderen, graanproducten, koffie, chips en andere snacks, dranken 
met karamelkleurstof,…) op de Belgische markt, met name de individuele concentratie van 
elke substantie en de totale concentratie in het product. 

 
Er dient rekening gehouden te worden met het EFSA-advies en met de Europese 
monitoringaanbeveling, wanneer deze beschikbaar worden gesteld. De data dienen te worden 
gepresenteerd in het gevraagde formaat om ze aan de EFSA te kunnen rapporteren zodat ze kunnen 
worden meegenomen in de Europese discussies. 
 
Maximum duur: 2 jaar  
Maximale toelage: € 150.000 
 
 
 
  



 
  
 

29 / 71 
 

 

6. Solanine en chaconine in aardappelen en aardappelproducten (ALKALPO) 
 
Context  
 
Solanine en chaconine zijn plantentoxines die acuut toxisch zijn en voorkomen in scheuten en 
groene plekken op aardappelen. Deze glycoalkaloïden kunnen ook in beperkte mate in 
aardappelproducten terechtkomen. Aardappelen met te veel groenverkleuring of te veel kieming 
worden er in principe uitgesorteerd in de voedselketen. 
 
Momenteel zijn er nog geen Europese normen, maar Zweden heeft wel normen voor solanine en 
chaconine in aardappelen (200 mg solanidine glycosiden per kg verse aardappelen in de schil).  
Een EFSA advies over deze stoffen wordt verwacht (EFSA-Q-2016-00811 vraag van 22/11/2016, 
onderhandelde deadline 31/07/2019 "Request for a scientific opinion on the risks for animal and 
human health related to the presence of glycolalkaloids in feed and food, in particular in potatoes 
and potato-derived products"). 
 
België is een grote producent van aardappelproducten, zoals aardappelchips en diepgevroren 
voorgefrituurde aardappelproducten. Bij de industriële productie van aardappelproducten is het 
risico op inclusie van groene delen wellicht anders dan voor de verkoop voor de versmarkt en bij 
bereiding thuis of in de horeca. 
Er zijn verscheidene variëteiten van aardappelen ter beschikking van de consument, waarvan 
sommige met een donkerder schil, waarbij groenkleuring moeilijker te zien is. Variëteiten kunnen 
verschillen in toxinegehalte. 
De bewaarpraktijken en verpakkingswijzen voor aardappelen zijn geëvolueerd en dit kan een 
impact hebben op de toxinevorming. In supermarkten, op lokale markten en thuis worden 
aardappelen mogelijks blootgesteld aan licht, wat de toxinevorming beïnvloedt. De vraag stelt zich 
of toxinevorming ook mogelijk is in verse aardappelproducten, zoals geschilde/gesneden 
aardappelen. 
 
Het is relevant dat de Belgische overheid een wetenschappelijk onderbouwde beleidsvisie 
ontwikkelt. 
 
Het is nuttig om metingen te doen in aardappelen en aardappelproducten op de Belgische markt, 
en een actueel inzicht te krijgen in de factoren die significant correleren met de concentraties. 
Hypotheses van mogelijke factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband zouden kunnen 
staan zijn: ras, aard van verkooppunt (lokale markt, supermarkt, horeca, …), wijze van verpakking, 
aard van het verwerkt product en percentage van aardappel erin, verwerkt product op basis van 
aardappeldeeg of op basis van gesneden aardappelen, maand van aankoop (relatie met bewaartijd 
na oogst), kleur, ontkieming, suikergehalte, … 
 
Het koninklijk besluit van 30 november 1999 betreffende de handel in primeur- en 
bewaaraardappelen werd opgeheven. In dit besluit werd vroeger bepaald dat maximaal 4% van het 
gewicht aan primeuraardappelen en 6% van bewaaraardappelen gebreken zoals bij voorbeeld 
groenverkleuring mocht vertonen (een lichte bleekgroene verkleuring die niet meer dan één achtste 
deel van het oppervlak bedekt en die bij het normaal schillen van de aardappel wordt verwijderd, 
werd niet als een tekort aanzien). 
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Onderzoeksvragen 
 

1. Een overzicht maken van de aardappelen en aardappelproducten en van de situatie in 
België van factoren die mogelijks de gehaltes aan solanine en chaconine beïnvloeden. 

2. Uitwerken van een monsternameplan en selecteren / ontwikkelen van een analysemethode 
voor een studie van concentraties van solanine en chaconine in aardappelen en 
aardappelproducten op de Belgische markt. 

3. Bepalen van de concentraties van solanine en chaconine in aardappelen en 
aardappelproducten op de Belgische markt, en formuleren van conclusies omtrent de 
factoren die de contaminatie beïnvloeden, op basis van ten minste 200 monsters 

4. Voor sterk gecontamineerde stalen: schatting van de acute blootstelling door de Belgische 
consument (percentielen voor leeftijdsgroepen) 

 
De data dienen aan EFSA te worden gerapporteerd zodat ze kunnen worden meegenomen in de 
Europese discussies en een betere kijk geven op de blootstelling aan solanine en chaconine van de 
Belgische en EU bevolking. 
 
Maximum duur: 1 jaar 
Maximale toelage: € 100.000 
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7. Analyse van genotoxische aromastoffen in voedingsmiddelen (FLAVOURAN) 
 
Context  
 
Aromastoffen zijn stoffen die gebruikt worden om smaak/geur te geven aan levensmiddelen. Ze 
worden al geruime tijd gebruikt in voedingsmiddelen: snoep, frisdranken, gebak, 
voedselbereidingen,…  
De lijst van toegelaten aromastoffen in de EU werd opgesteld in 2012 en is een lijst van 
aromastoffen waarvan de aanwezigheid op de EU-markt werd genotificeerd door de lidstaten. 
Momenteel loopt een programma voor de evaluatie van deze aroma’s door EFSA. De Commissie 
kan stoffen verwijderen uit de lijst, met name indien EFSA (mogelijke) negatieve 
gezondheidseffecten identificeert. Binnen elke groep aromastoffen worden (op basis van de 
moleculaire structuur) een of meerdere stoffen geïdentificeerd als representatief. De evaluatie van 
de representatieve stof(fen) door ESFA geldt voor alle stoffen van de desbetreffende groep. 
Sinds het begin van het evaluatieprogramma werd de EU-lijst herhaaldelijk gewijzigd naar 
aanleiding van deze EFSA evaluaties. Zo werden wegens genotoxiciteit 3 stoffen met een 
urgentieprocedure geschrapt uit de EU-lijst: dimethylthiofeen (FL 15.024) (verordening (EU) nr. 
545/2013), p-mentha-1,8-dieen-7-al (FL 05.117, doorgaans perilla-aldehyde genaamd) 
(verordening (EU) nr. 2015/1760) en 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (Fl 16.071) (Verordening (EU) 
nr. 2017/1250). Omdat de evaluaties van de aromastoffen door EFSA lopende zijn en de 
wetenschappelijke opinies stapsgewijs worden uitgebracht, is het mogelijk dat in de nabije 
toekomst meer aromastoffen uit de EU-lijst als (mogelijk) genotoxisch worden beschouwd en 
bijgevolg worden verboden. Ook andere aromastoffen uit dezelfde aromagroep kunnen van de lijst 
geschrapt worden en zijn mogelijk genotoxisch.  
 
De Europese reglementering eist geen gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van de 
aromastoffen die op de markt worden gebracht. De overheid kan bijgevolg niet weten of deze 
onlangs verboden stoffen al dan niet worden gebruikt bij de samenstelling van aroma’s. Bovendien 
zijn de analysemethodes om de aanwezigheid van deze verboden aromastoffen in levensmiddelen 
te controleren momenteel niet beschikbaar. 
 
Bepaalde van deze verboden (mogelijk) genotoxische aromastoffen kunnen van nature voorkomen 
in levensmiddelen (zo is perilla-aldehyde van nature aanwezig in de schil van citrusvruchten). Om 
de volksgezondheid te beschermen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de natuurlijke 
aanwezigheid van deze aromastoffen in bepaalde voedingsmiddelen en hun concentraties (bv 
aanwezigheid van perilla-aldehyde in fruitsappen, in chocolade met zeste van citrusvruchten, in 
alcoholische dranken met citrussmaak,…).     
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Referenties 
 
Verordening (EU) nr.° 545/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2013 tot wijziging van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft 
de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen. 
 
Verordening (EU) 2015/1760 van de Commissie van 1 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen 
van de aromastof p-mentha-1,8-dieen-7-al uit de EU-lijst. (PB van 02-10-2015) 
 
Verordening (EU) 2017/1250 van de Commissie van 11 juli 2017 tot wijziging van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen 
van de aromastof 4,5-epoxydec-2(trans)-enal uit de EU-lijst.  
 
Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 (FGE.208): Consideration of genotoxicity 
data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring / side-chain and 
precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19 by EFSA 
 
Onderzoeksvragen 
 

1) Uitwerking en validatie van een (meerdere) analysemethode(s) voor (mogelijk) 
genotoxische aromastoffen in voedingsmiddelen, zoals dimethylthiofeen, p-mentha-1,8-
dieen-7-al en 4,5-epoxydec-2(trans)-enal  

2) Gegevens verzamelen over de aanwezigheid van deze (mogelijk) genotoxische 
aromastoffen die van nature aanwezig zijn in of toegevoegd worden aan voedingsmiddelen 
op de Belgische markt.  

 
Rookaroma’s zijn uitgesloten uit de studie. 

 
Maximum duur: 2 jaar 
Maximale toelage: € 200.000  
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8. Aanwezigheid van gechloreerde paraffines in levensmiddelen en inname door de Belgische 
bevolking (PARCLINTA) 
 
Context 
 
Gechloreerde alkanen, of gechloreerde paraffines, zijn mengsels van polygechloreerde  
n-alkanen, geproduceerd door de reactie van chlooratomen met bepaalde paraffinefracties 
afkomstig van de destillatie van petroleum. De lengte van de koolstofketen van commerciële 
producten ligt doorgaans tussen C10 en C30. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gechloreerde alkanen met korte keten (C10-C13), met middellange keten (C14-C17), met lange 
keten (C18-C20) en wassen met een C24-keten. 
Gechloreerde alkanen C10-C13 worden doorgaans gechloreerde paraffines met een korte keten 
(SCCP’s) genoemd. Ze kunnen aanwezig zijn in tal van industriële producten zoals plastics, textiel, 
rubber… Het gaat doorgaans om mengsels van moleculen met verschillende 
koolstofketenlengtes en met verschillende chloorgehaltes. Het CAS-nummer dat het vaakst wordt 
gebruikt om ze aan te duiden is 85535- 84-8. 
 
De productie, het op de markt brengen en het gebruik van de gechloreerde paraffines met een korte 
keten is sinds 2012 verboden in de Europese Unie door de POP-verordening (Verordening (EG) 
850/2004). 
 
Volgens Richtlijn 98/98/EG zijn gechloreerde paraffines met een korte keten gevaarlijk voor het 
milieu en schadelijk voor de gezondheid, omdat het kankerverwekkende stoffen zijn van 
categorie 3. 
 
Gechloreerde paraffines met een korte keten stapelen zich op in vissen en weekdieren. De inname 
van levensmiddelen zou de belangrijkste route van blootstelling kunnen zijn voor de mens. 
De Europese Commissie heeft EFSA gevraagd om een advies uit te brengen over de 
gezondheidsrisico’s voor mens en dier veroorzaakt door de aanwezigheid van gechloreerde 
paraffines in levensmiddelen en diervoeders.  
EFSA zoekt daarom gegevens over het voorkomen van gechloreerde paraffines in levensmiddelen 
en diervoeders. 
 
Gegevens over de concentraties aan gechloreerde paraffines in levensmiddelen op de Belgische 
markt en gegevens over het niveau van blootstelling van de bevolking aan die verbindingen zijn 
noodzakelijk om te weten of er beheersmaatregelen genomen moeten worden. 
 
Referenties 
 

1. Ineris. 2005. chloroalcanes c10-c13 - Portail Substances Chimiques - 
Inerishttps://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554 

2. ANSES. 2016. AVIS relatif à «l’analyse des Plans de Surveillance et de Contrôle sur les 
substances indésirables en alimentation animale». 
https://www.anses.fr/fr/system/files/ALAN2015SA0076.pdf 

3. EFSA continuous call for data : http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/datex101217   
4. EFSA asked to weight-up risk from chlorinated paraffins in food and 

feed https://www.feednavigator.com/Article/2016/12/09/EFSA-asked-to-weigh-up-risk-
from-chlorinated-paraffins-in-food-and-feed. 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554
https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554
https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/datex101217
https://www.feednavigator.com/Article/2016/12/09/EFSA-asked-to-weigh-up-risk-from-chlorinated-paraffins-in-food-and-feed
https://www.feednavigator.com/Article/2016/12/09/EFSA-asked-to-weigh-up-risk-from-chlorinated-paraffins-in-food-and-feed
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5. EFSA- Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain, 2017. Minutes of the 2nd 
meeting of the Working Group on Chlorinated Paraffins in feed and 
food. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/chemical-
contaminants/Chlorinated_Paraffins.pdf 

 
Onderzoeksvragen 
 

1) Ontwikkeling en validering van een analysemethode voor gechloreerde paraffines met een 
korte keten in levensmiddelen  

2) Onderzoek naar de concentratie aan gechloreerde paraffines in levensmiddelen op de 
Belgische markt. 

3) Schatting van de inname van gechloreerde paraffines met een korte keten door de Belgische 
bevolking (kinderen, adolescenten, volwassenen)  

 
De gegevens over het voorkomen die werden ingezameld in het kader van het onderzoeksproject 
moeten worden bezorgd aan de EFSA.  
 
Maximum duur: 2 jaar 
Maximale toelage: € 200.000  
 
 
 
  

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/chemical-contaminants/Chlorinated_Paraffins.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/chemical-contaminants/Chlorinated_Paraffins.pdf
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Bijlage 2 
Dit formulier onder elektronische vorm (Word en 
pdf, en Excel voor bijlage 6 en 7) verzenden naar:   
 
contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be 

 

VERTROUWELIJK 
 
 

THEMATISCH PROJECTVOORSTEL 
(RT-PROJECT) 

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 Affiliatie 
(onderzoekscentrum) 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] 
 

… ... 
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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 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 

WP 1                                  

T1.1.                                  

T1.2.                                  

…                  

WP 2                                  

T2.1.                                  

T2.2.                                  

T2.3.                                  

WP 3                                  

…                                  

  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 
 

WP 1         

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 5. 
 
4.1 Overzichtstabel budget 

 
Gelieve de tabel die terug te vinden is in bijlage 6 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 7 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: vóór woensdag 23 mei 
2018 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 3 
   

Dit formulier onder elektronische vorm (Word en 
pdf) verzenden naar:   
 
contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be 

 

VERTROUWELIJK 
  

 
RF-INTENTIEVERKLARING 

(RF-PROJECT 1e FASE) 
 

MAX. 6 BLZ 
(exclusief titelpagina en identificatie consortium) 

 
1. IDENTIFICATIE VAN HET PROJECTVOORSTEL 
 
Projecttitel (max. 3 lijnen) + 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  
� Gezondheidsbeleid dier 
� Gezondheidsbeleid plant 

 � Voedselveiligheid  
� Gezondheidsbeleid dier 
� Gezondheidsbeleid plant 
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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 (MAX. 3 LIJNEN) + 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) 
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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) 

 
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 5.  
Ter informatie: bijlagen 6 en 7 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: vóór dinsdag 24 april 
2018 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 4 
 
 
Dit formulier onder elektronische vorm (Word en 
pdf, en Excel voor bijlage 6 en 7) verzenden naar:  
 
contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.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  
 
  



 
  
 

51 / 71 
 

 

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 Affiliatie 
(onderzoekscentrum) 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] 
 

… ... 

 
 

  

  



 
  
 

54 / 71 
 

 

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 
WP 1                                  

T1.1.                                  

T1.2.                                  

…                  

WP 2                                  

T2.1.                                  

T2.2.                                  

T2.3.                                  

WP 3                                  

…                                  

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 
 

WP 1         

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 5. 
 
4.1 Overzichtstabel budget 

 
Gelieve de tabel die terug te vinden is in bijlage 6 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 7, 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: vóór vrijdag 
28 september 2018 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 5 
 

 

 

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 
http://16procurement.be 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 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 coördinatoren 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 
waar het personeel wordt tewerkgesteld.  

http://www.health.belgium.be/contractueel-onderzoek
http://16procurement.be/
http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/
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• 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: 
 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎

 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 × % 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 

 
 

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: 
 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 =  
€ 30.000

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

 
 

b) Bij huur van apparatuur worden de gebruikskosten als volgt berekend: 
 
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 × % 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 
 

Indien het toestel in bovenstaande voorbeeld gehuurd wordt voor € 600 per maand, wordt de 
gebruikskost als volgt berekend: 

 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 = € 600 × 10 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 × 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 6 
 
Te gebruiken tabel voor het budgettair overzicht  
(toe te voegen aan het RT-projectvoorstel en aan het gedetailleerde 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 7 
 

Te gebruiken template voor de gedetailleerde budgettaire informatie  
(toe te voegen aan het RT-projectvoorstel en aan het gedetailleerde 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   2019 [0] [3] …    
   2020 [1] [12] …    
   ….       
          
          
4.1.1.2.  N.      0   
 Barema  2019 [4] [1] …    
   2020 [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  2019 [4] [3] …    
   2020 [5] [12] …    
   … …. … …    
          

  



 
  
 

64 / 71 
 

 

4.1.2.2.   - dubbel verlofgeld   …     
  - patronale bijdragen (RSZ, verzekeringen)      
  - eindejaarstoelage        
  - andere         
          

4.1.2.3. N.      0   
 Barema  2019 [4] [1] …    
   2020 [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 8 
 
Onderzoeksthema’s (RI-projecten): plantengezondheid - Euphresco 
 
Topic code Topic title 
2018-A-289 Community Network for Plant Health Bioinformatics 
2018-A-293 Phytosanitary risks of newly introduced crops 
2018-I-296 Review of fumigants and other treatments for phytosanitary purposes 
2018-I-298 Risk based sampling 

 
 
2018-A-289 Community Network for Plant Health Bioinformatics 
 
Short description 
Next generation sequencing (NGS) is probably the most significant diagnostic technology to be 
explored in Plant Health since the adoption of PCR in the late 1980’s. The technology is proving 
extremely versatile in Plant Health, enabling the sequencing of genomes which enables 
characterisation of emerging pathogens/pests and the selection of unique diagnostic markers for 
routine testing. In virology it enables us to rapidly characterise the cause of new diseases without 
the need for any a priori knowledge about the pathogen identity and is beginning to be used for 
rapid multiplex screening in certification schemes. 
 One of the main bottlenecks for NGS to be widely adopted as a diagnostic tool, is the data 
interpretation and bioinformatics. Often institutes do not have dedicated bioinformaticians or 
computational biologists, and if they have, these people tend to be working by themselves or in 
very small groups surrounded by lots of plant pathologists or diagnosticians. To help to improve 
this situation we propose a Community Network for Plant Health Bioinformatics which will bring 
together the bioinformaticians who are all working in plant health (virology, bacteriology, 
mycology, entomology, nematology) to achieve for example: active experience and data analysis 
pipelines exchange, harmonisation of bioinformatics tools used in plant health and intensify the 
development of plant health oriented bioinformatics solutions. 
 
Description of the end product 
An established support network of bioinformaticians working in Plant Health to enable the 
network partners to maximise the impact of NGS techniques. 
 
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) 

• Institute for Agricultural and Fisheries Research, Belgium (Contact: Ms Martine Maes, 
martine.maes@ilvo.vlaanderen.be) 

 
Provisional project duration 
1 – 3 years 
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2018-A-293 Phytosanitary risks of newly introduced crops 
 
Short description 
In recent years, a tendency towards cultivation of alternative crops has been shown. Often, such 
“new”, “forgotten” or “exotic” crops are grown locally and marketed in the short food supply 
chain, including community supported agriculture initiatives and non-commercial trade. When 
these amateur crops are grown close to main crops, they may pose a threat for commercial 
production and even more if some of these crops would be more widely cultivated in the future. 
 
 The associated phytosanitary risk can be illustrated by a recent finding of multiple viruses, 
including quarantine or quarantine like on Ullucus tuberosus (Ulluco) grown for the non-
commercial market in the United Kingdom. A number of these “new” seed tubers originate from 
the Andes area, though other regions could be non-negligible. 
 
The project is aimed to: 

• Identify the variety, origin and distribution of “new” crops  
• Perform a survey of plant pathogens associated with plant propagation material and 

marketed crops  
• Assess phytosanitary risks of “new” crops 
• Explore risk management options in order to control the identified phytosanitary risks 

 
Description of the end product 
Improved knowledge of distribution and phytosanitary risks of “new” crops 
 
Provisional other funders (to be completed in a later stage) 
Unknown for the moment 
 
Provisional project duration 
> 2 years 
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2018-I-296 Review of fumigants and other treatments for phytosanitary purposes 
 
Short description 
A review of the many chemicals and procedures developed for the mitigation of phytosanitary 
risks encountered during export and import of plant products, to guide further development and 
inform risk assessors and risk managers what treatments have been devised and tested, and on 
what products, in the last ten years. 
 
Description of the end product 
Review paper 
 
Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Canadian Food Inspection Agency – Plant Research & Strategies, Canada (Contact: Dr. 
Jamie Schnell, jamie.schnell@inspection.gc.ca) 

 
Provisional project duration 
> 2 years 
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2018-I-298 Risk based sampling 
 
Short description 
Risk-based sampling combines evidence and statistics to inform inspection strategies that allow to 
detect pests and diseases in a more systematic manner, thereby optimising the effectiveness and 
efficiency of inspection activities.  
 At the last EPPO Workshop on Phytosanitary Inspectors (2017-12-13/15), it was noted that 
NAPPO is planning to co-ordinate the development of a Risk Based Sampling training manual 
(following the NAPPO International Symposium for Risk-Based Sampling held in Baltimore (US) 
in June 2017). The support from other regions to the initiative is highly relevant.  
 A project is consequently suggested to streamline the EPPO region involvement in this important 
topic and ensure broad involvement of senior inspectors in the development of such manual.  
 
 The project would aim at 
 

a) Establishing a group of experts to support NAPPO in the development of the 
manual on risk based sampling.  

b) Reviewing and describing case studies from across the region to identify the main 
methodologies regarding risk based sampling.  

c) Investigating possible tools to support risk based sampling. 
 
Description of the end product 
Report on risk based sampling 
 
Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), France (Contact: Ms 
Françoise Petter, fp@eppo.int) 

 
Provisional project duration 
1-2 years 
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Bijlage 9 
 
Submit this form electronically (Word and 
.pdf) to:   
 
contractual.research@health.belgium.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 consortiums’ project proposal] 
 
 

[proposed acronym] 
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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 
 
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. 
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4. BUDGETARY INFORMATION 
Please refer to the important information in Annex 5. 

 
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 
declaration of interest will be 
considered ineligible.   

 
- timely submission: before Tuesday April 
17th, 2018 at 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 

 
 



Copyright:
Larisa Lofitskaya - fotolia.fr
Melissa Schalke - fotolia.fr
OlegDoroshin

Contact:

V.U. : Tom Auwers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, 1060 - Brussel

Dominique Vandekerchove, Celhoofd
Diensten van de Voorzitter – Cel Contractueel Onderzoek
Tel: 02 524 90 91
Mail: contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
www.health.belgium.be/contractueelonderzoek


	dos brochure_dinformation_2019_nl
	1B Informatiebrochure oproep 2019
	1.4.1 Inleiding
	1.4.2 Procedure
	Bijlage 1
	3.1 Betoelaagde personeelskosten
	3.2 Niet-betoelaagde personeelskosten
	4.1. Courante werkingskosten
	4.2. Specifieke werkingskosten

	contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
	VERTROUWELIJK

	contractueel.onderzoek@gezondheid.belgie.be
	VERTROUWELIJK

	Bijlage 8
	Bijlage 9

	dos brochure_dinformation_2019_nl



