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ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN MAAG LEVER DARM STICHTING 

 

Algemeen 

Onderstaande subsidievoorwaarden voor (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten van de Maag Lever 

Darm Stichting (MLDS) zijn van kracht met ingang van 7 februari 2019. Bij het niet naleven van deze 

voorwaarden of de geldende wettelijke regels behoudt de MLDS zich het recht voor te allen tijde de 

subsidietoekenning te beëindigen of op te schorten. Dit betekent dat de betaling kan worden 

stopgezet of dat de al betaalde subsidie kan worden teruggevorderd. 

 

1. CORRESPONDENTIE 

Alle correspondentie over het project verloopt via het onderstaande adres: 

Maag Lever Darm Stichting 

Team Kennis & Innovatie  

Postbus 800 

3800 AV Amersfoort 

Telefoon: 033-7523500  

E-mail: research@mlds.nl 

In alle correspondentie dient het MLDS projectnummer te worden vermeld. Dit projectnummer wordt 

door de MLDS toegewezen. Correspondentie zal uitsluitend aan de projectleider van het project worden 

gericht. 

De MLDS is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in onze privacyverklaring. Deze is te vinden op onze site.  

 

2. VOOR, TIJDENS EN NA HET PROJECT 

De projectleider is en blijft de verantwoordelijke persoon voor het goede verloop van een project. De 

projectleider is verplicht het project uit te voeren conform de subsidieaanvraag, en eventuele 

aanbevelingen van ervaringsdeskundigen, Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) of Maatschappelijke 

Adviesraad (MAR).  

 

Start van het project 

De uiterlijke startdatum van het project is afhankelijk van de subsidielijn. De aanvullende voorwaarden 

per subsidielijn zijn te lezen in de jaarlijkse subsidieoproep.  

 

Voor de start van het project dienen de volgende gegevens schriftelijk (per mail via research@mlds.nl) 

te worden aangeleverd. 

▪ Eén maand na de toekenning dient het akkoord op de subsidievoorwaarden binnen te zijn. 

▪ Eén maand voor de start van het project dienen de volgende documenten binnen te zijn: 

▪ Startgegevensformulier. 

▪ Indien van toepassing: Aanstellingsbrief van de door de MLDS gefinancierde 

projectmedewerker(s). 

▪ Indien van toepassing: Schriftelijke goedkeuring van een erkende Medisch Ethische 

Commissie en/of Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De subsidie wordt verleend 

onder de opschortende voorwaarde dat een MEC-goedkeuring of DEC-verklaring is 

afgegeven. Indien deze verklaring niet binnen elf maanden na toekenning verkregen kan 

worden, wordt de MLDS daarvan voor de start van het project schriftelijk op de hoogte 

gebracht. Hierin worden eventuele gevolgen voor het project toegelicht. 

De formats voor deze documenten worden bij toekenning meegestuurd. Indien deze documenten niet 

binnen de  gestelde termijn ontvangen zijn, is de MLDS gerechtigd de toegezegde subsidie in te 

trekken. 

 

 

mailto:research@mlds.nl
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Monitoring 

De projectleider dient halverwege de subsidieperiode een voortgangsverslag aan te leveren. Het 

formulier hiervoor is op de website beschikbaar. Het voortgangsverslag wordt voorgelegd aan minimaal 

twee leden van de WAR of de MAR. Zij beoordelen de voortgang van het project. Bij de beoordeling van 

het voortgangsverslag worden behaalde resultaten vergeleken met de in het projectplan genoemde 

doelstellingen. Indien er vragen zijn naar aanleiding van het voortgangsverslag dienen de WAR of MAR 

leden te worden voorzien van extra informatie. Na goedkeuring van het voortgangsverslag door de 

WAR of MAR en de directie van de MLDS zal worden overgegaan tot betaling van het volgende termijn. 

 

Indien voorafgaand aan het project blijkt dat de doelstellingen aangepast dienen te worden, of op enig 

moment voor of tijdens het project blijkt dat de doelstellingen aangepast worden of niet kunnen 

worden behaald, dient direct contact opgenomen te worden met de MLDS. Ook voor alle overige 

inhoudelijke of procedurele wijzigingen aan het projectplan, dient van te voren schriftelijk toestemming 

aan de MLDS gevraagd te worden. Inhoudelijke wijzigingen zullen voorgelegd worden aan de WAR of 

MAR om de (wetenschappelijke) kwaliteit van het oorspronkelijke projectplan te kunnen waarborgen. 

Procedurele wijzigingen zullen door het Team Kennis & Innovatie behandeld worden. Pas na schriftelijke 

goedkeuring van de MLDS mogen wijzigingen doorgevoerd worden.  

 

Na beëindiging van het project dient de projectleider een eindverslag te verzorgen. Het benodigde 

formulier is beschikbaar op de website. De uiterlijke indiendatum van het eindverslag verschilt per 

subsidielijn. In de aanvullende voorwaarden per subsidielijn is te lezen wanneer een eindverslag 

ontvangen dient te worden. Het eindverslag zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de WAR of 

MAR. Bij de beoordeling van het eindverslag worden behaalde resultaten vergeleken met de in het 

projectplan genoemde doelstellingen. Indien er vragen zijn naar aanleiding van het eindverslag dienen 

de WAR of MAR leden te worden voorzien van extra informatie. Pas als het eindverslag is goedgekeurd, 

zal de betaling van de laatste termijnen plaatsvinden.  

 

De MLDS legt met enige regelmaat werkbezoeken af, of neemt telefonisch contact op, om zo op de 

hoogte te blijven van de vorderingen binnen een project. Hiertoe wordt de medewerking van de 

projectleider gevraagd in de vorm van bijvoorbeeld een korte mondelinge samenvatting, of een kort 

interview waarin de status en verwachtte verloop van project wordt toegelicht.  

 

De MLDS behoudt zich het recht voor om de betaling van de subsidie op te schorten, vroegtijdig stop te 

zetten of terug te vorderen, indien:  

▪ de uitvoering van het project onvoldoende is of niet conform het goedgekeurde projectplan 

uitgevoerd wordt; 

▪ het voortgangsverslag en/of eindverslag voldoen niet aan de maatstaven; 

- tijdig aanleveren van het verslag 

- volledigheid van het verslag 

- voldoende beoordeeld door WAR of MAR 

▪ er niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. 

 

Opvolging 

Halverwege de looptijd van het project zal de MLDS een werkbezoek afleggen waarbij in overleg een 

plan opgesteld zal worden voor de aanpak van het verspreiden en implementeren van de eindresultaten 

van het project. Hierbij zal de nadruk liggen op het optimaliseren van de verspreiding van de resultaten. 

De communicatiemogelijkheden van de MLDS zullen hier aan bijdragen. Een onderdeel hiervan is een 

presentatie tijdens de Digestive Disease Days van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 

(NVGE). Ook verlangt de MLDS medewerking van de projectleider door het geven van een presentatie 

van de (onderzoeks)resultaten voor (de donateurs van) de MLDS. 
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Publicaties  

Over de ontwikkeling en de resultaten van het project mag uitsluitend gerapporteerd, gepresenteerd of 

gepubliceerd worden met de vermelding dat de Maag Lever Darm Stichting (of Dutch Digestive 

Foundation) het project (mede) financieel mogelijk heeft gemaakt. Wanneer een manuscript van 

publicatie is geaccepteerd bijeen tijdschrift, dient de MLDS hiervan op de hoogte te worden gebracht. 

Van alle publicaties (zowel wetenschappelijke publicaties als publicaties in andere media) dient de 

MLDS een digitaal exemplaar te ontvangen. Indien het gefinancierde onderzoek geleid heeft tot een 

proefschrift ontvangen wij hiervan graag één (digitaal) exemplaar. 

 

Octrooiaanvragen 

Wanneer de resultaten van het gesubsidieerde project kunnen leiden tot een octrooiaanvraag, dient 

publicatie in enigerlei vorm achterwege te blijven totdat overeenstemming is bereikt tussen de MLDS 

en de projectleiders over het indienen van een octrooiaanvraag. Wanneer de projectleider of de 

gesubsidieerde instelling inkomsten genereren die voortvloeien uit het gesubsidieerde project of de 

hierop betrekking hebbende industriële eigendomsrechten, dient de projectleider of instelling 50% van 

de netto-inkomsten te restitueren aan de MLDS. Het totaal van de terugbetalingen zal echter nooit 

méér bedragen dan het totale subsidiebedrag. 

 

Proefpersonen en proefdieren 

Projectgroepen dienen op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de wettelijke regels die gelden 

voor het gebruik van proefpersonen en proefdieren.  

 

De Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) geldt voor medisch 

wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen worden onderworpen aan handelingen of hen een 

bepaalde gedragswijze wordt opgelegd. Een positief oordeel van de Centrale Commissie 

Mensgebonden Onderzoek (CCMO), of van een erkende Medisch-Ethische (Toetsings)Commissie 

(MEC/METC) dient overlegd te worden vóór aanvang van het project. 

 

Het gebruik van proefdieren en het verrichten van dierproeven dient te geschieden onder de regelingen 

zoals gesteld in de Wet op de Dierproeven. Voor proefdieronderzoek dient een vergunning aangevraagd 

te worden bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD vraagt, voordat zij al dan niet een 

vergunning verleent, altijd eerst advies aan een Dierexperimentencommissie (DEC). De vergunning van 

de CCD dient te worden overlegd voor aanvang van het onderzoek. 

 

De MLDS is, als onderdeel van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, tegen het onnodig gebruik van 

proefdieren en onderschrijft het beleid van de overheid hierin. Dit beleid betreft de drie V’s; 

vermindering van het aantal dierproeven, verfijning van de manier waarop dieren voor proeven worden 

gebruikt en vervanging van dieren door andere methoden om de gewenste informatie te verkrijgen. 

Onderzoeksvoorstellen die gebruikmaken van proefdieren worden beoordeeld door een adviseur met 

expertise op het gebied van proefdiergebruik. 

 

Open Science 

De MLDS onderschrijft het standpunt dat publiek gefinancierd onderzoek in principe vrij toegankelijk 

moet zijn.  

 

FAIR data 

De Maag Lever Darm Stichting hecht er waarde aan dat data afkomstig van haar gesubsidieerde 

projecten vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn opgeslagen. Daartoe stimuleert de 

Maag Lever Darm Stichting het gebruik van nationale infrastructuren voor data stewardship zoals 

Health-RI. Mogelijke kosten hiervoor (maximaal 5%) mogen gereserveerd worden in het projectbudget.  
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Registratie PLCRC 

De Maag Lever Darm Stichting staat positief tegenover de PLCRC (Prospectief Landelijk CRC cohort) 

database. De PLCRC database biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, 

patiënt gerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van patiënten met dikke 

darm- of endeldarmkanker. Het doel van het PLCRC is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek 

om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Bij onderzoek 

met/in darmkankerpatiënten vragen wij de onderzoeker te overwegen de patiënten en de bijbehorende 

data te registeren in de PLCRC.  

 

Open Access 

De resultaten van het door de MLDS gesubsidieerde project dienen Open Access gepubliceerd te 

worden, tenzij de onderzoekers zwaarwegende redenen hebben om dit niet te doen. Deze overweging 

dient vooraf besproken te worden met de MLDS. De kosten voor het publiceren van Open Access-

artikelen en –boeken zijn subsidiabel tot maximaal € 4.000 per onderzoeksproject. De geschatte 

kosten dienen te worden opgenomen in de begroting bij de aanvraag.  

 

3. COMMUNICATIE EN VOORLICHTING  

De MLDS ziet graag een nauwe samenwerking met onderzoekers en het beroepsveld op gebied van 

communicatie en inhoud. Hierdoor kunnen we onze achterban een duidelijk en goed beeld geven van 

wat de MLDS en de onderzoeksgroepen doen met hun donatie. Met passende communicatie betrekken 

we onze achterban meer bij ons werk en zetten we in op meer fondsenwerving. Hierdoor kan er in de 

toekomst meer onderzoek mogelijk gemaakt worden. 

 

Om de communicatie en voorlichting het beste vorm te geven wil de MLDS zowel bij toekenning van het 

project als halverwege de looptijd van het project in gesprek met de projectgroep om een 

communicatieplan op te stellen. Onderwerpen die in ieder geval genoemd worden in dit plan worden 

hieronder kort beschreven. 

 

Het project dient jaarlijks extern onder de aandacht gebracht te worden. De MLDS heeft hiervoor de 

volgende communicatiemogelijkheden: 

▪ het verzorgen van een presentatie op een door de MLDS georganiseerd event; 

▪ het aanleveren van informatie voor een tekstuele uiting voor één van de communicatie 

middelen van de MLDS (nieuwsbrief, website, folder etc.); 

▪ het meewerken aan een (telefonisch) interview met de MLDS; 

▪ het maken van een vlog; 

▪ het geven van een workshop; 

▪ meewerken aan een video van de MLDS. 

 

De subsidieontvanger en projectleider staan daarnaast vrij in de keuze voor de communicatie-uiting via 

andere kanalen mits de MLDS hier vooraf van op de hoogte wordt gebracht. Enkele mogelijkheden 

betreffen: 

▪ het verzorgen van een presentatie op een congres of bijeenkomst met andere 

onderzoekers/artsen; 

▪ het publiceren van een artikel in een universiteitsblad, een blad van de beroepsverenigingen 

(zoals b.v. NVMDL, NVGE, NVH) of een (online) krant of (wetenschappelijk of medisch) 

tijdsschrift; 

▪ het project/onderzoek onder de aandacht brengen in de media (social media, TV, radio. krant). 
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Personeelsadvertenties 

Wanneer er voor het project een personeelsadvertentie wordt geplaatst, dient te worden vermeld dat 

het een project betreft dat wordt gesubsidieerd door de MLDS. Daarbij dient het logo van de MLDS te 

worden geplaatst. De MLDS verstrekt het digitale logo bij de toekenning van de subsidie. 

 

Voordrachten 

Tijdens alle voordrachten die over het project worden gehouden, dient te worden vermeld dat het 

project gefinancierd is door de MLDS, met vertoning van het logo. De MLDS verstrekt het digitale logo 

bij de toekenning van de subsidie.  

 

Media  

De MLDS heeft het recht publicitaire activiteiten die betrekking hebben op het project (persberichten, 

persconferenties e.d.) te ondernemen, uiteraard in overleg met de betrokken projectleider. De 

projectleider dient mee te werken aan deze activiteiten. 

 

De MLDS mag zonder overleg gebruikmaken van teksten van de ingediende protocollen, voortgangs-, 

en eindverslagen voor publicitaire activiteiten (waaronder informatie op de website van de MLDS). In 

overleg met de projectleider mag de MLDS deze teksten verstrekken aan derden. 

 

4. FINANCIËLE SUBSIDIEVOORWAARDEN 

Algemeen 

De MLDS verstrekt alleen subsidie aan de personeelskosten en materiële kosten van 

(wetenschappelijke) onderzoeksprojecten. De MLDS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor 

kostenoverschrijdingen.  

 

Personeelskosten 

Het grootste deel van het subsidiebedrag is bedoeld voor de aanstelling van personeel. De volgende 

categorieën kunnen worden aangesteld: 

▪ Promovendus (AIO/OIO, arts-onderzoeker of vergelijkbare functie) 

▪ Junior post doc/Senior post doc 

▪ Ondersteunend wetenschappelijk personeel 

▪ Niet-wetenschappelijke personeel 

In geval van een promotietraject dient de universiteit garant te staan voor de financiering van het 

overige deel. 

 

Personele bezetting 

De door de MLDS gefinancierde projectmedewerker moet voor de duur van gehele project werkzaam 

blijven binnen het project. Gedurende de gehele looptijd van het project dient personeel te zijn 

aangesteld (minimaal 0,5 fte).  

 

Materiële kosten 

Onder de materiële kosten vallen de kosten van verbruiksgoederen die nodig zijn om het  

onderzoek uit te voeren en proefdieren.  

Kosten die binnen deze voorwaarden vergoed worden: 

▪ Alleen directe materiële kosten; 

▪ Aanschaf en huisvesting proefdieren. 

▪ Reis- en verblijfkosten aan onderzoek gerelateerde congressen 

 

In de regel worden de volgende kosten niet vergoed: 

▪ Aanschaf van apparatuur; 

▪ Kosten die voortvloeien uit het gebruik van apparatuur; 
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▪ Kosten voor infrastructuur zoals huisvesting, algemene laboratoriumfaciliteiten en 

kantoorautomatisering. Deze kosten worden geacht geleverd te worden door het instituut. 

▪ Kosten voor een benchfee; 

▪ Overheadkosten.  

 

Financiële afwikkeling 

Aan het eind van elk kalenderkwartaal wordt door de MLDS een termijn uitbetaald. Deze 

kwartaalbetalingen worden vooraf, bij de start van het project, vastgesteld door de MLDS. De termijnen 

zijn gebaseerd op het totale subsidiebedrag en de duur van het project. De termijnen worden enkel 

overgemaakt aan de instelling of vereniging waar het project wordt uitgevoerd. In het geval van een 

multicenter onderzoek of project is de projectleider verantwoordelijk voor de correcte distributie van 

de subsidie en de controle van de bestedingen.    

 

Betalingen vinden plaats in de vorm van een overboeking vanuit de MLDS. Niet middels facturen. 

Ingediende facturen worden niet in behandeling genomen. 

 

De eerste betaling vindt plaats in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het project gestart is. 

Gedurende de looptijd van het project worden alle termijnen, met uitzondering van de laatste twee, 

uitbetaald. Tussentijdse betalingen kunnen stopgezet worden in afwachting van goedkeuring van een 

voortgangsverslag.  

De eindafrekening vindt plaats na afloop van het project, na goedkeuring van het eindverslag door de 

WAR of MAR en de directie van de MLDS. Indien het eindverslag niet wordt goedgekeurd, wordt het 

resterende deel van de subsidie niet meer beschikbaar gesteld en kan eventueel een deel van de reeds 

betaalde subsidie worden teruggevorderd.  

 

Bij het eindverslag dient ook een uitgebreide financiële verantwoording ingediend te worden. Het 

oorspronkelijke projectbudget wordt vergeleken met het gerealiseerde budget. Verschillen moeten 

toegelicht worden door de financiële administratie. Ook dient de projectleider een door de financiële 

administratie ondertekende verklaring aan te leveren, waarin verklaard wordt de ontvangen subsidie 

juist besteed te hebben. Zonder deze verklaring kunnen de laatste betalingen niet gedaan worden en 

kunnen eerder betaalde bedragen eventueel teruggevorderd worden. Deze verklaring is te downloaden 

op mlds.nl/subsidiewijzer. 

 

Voorwaarden cofinanciering 

De aanvraag betreft een op zichzelf staand onderzoeksproject. Aanvragen voor (aanvullende 

financiering van) reeds lopend onderzoek komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 

Indien financiële steun uit andere bronnen voor de uitvoering van het project noodzakelijk is, en de 

extra benodigde financiering meer dan 30% van het totale projectbudget bedraagt dan dient de 

projectleider vóór het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de MLDS.  

 

De projectleider dient aan te geven bij welke instantie aanvullende subsidie is aangevraagd en onder 

welke voorwaarden deze wordt toegekend. Bij een dergelijk grote cofinanciering zal de MLDS pas tot 

uitbetaling – na eventuele toekenning – overgaan, nadat de cofinanciering schriftelijk is vastgelegd en 

er afspraken zijn gemaakt over publiciteit en fondsenwerving rondom het onderzoek. 

 

De projectleider is verplicht om de MLDS onmiddellijk op de hoogte te stellen als deze gedurende de 

uitvoering van het onderzoek uit de subsidieaanvraag nog aanvullende financiering voor dit onderzoek 

aanvraagt bij andere organisaties. 


