
 

 

 
 

Wij zijn de Maag Lever Darm Stichting en om eerlijk te zijn zouden wij liever niet bestaan. Helaas wordt 
het leven van miljoenen mensen, elke dag weer, ontregeld door spijsverteringsziekten. Ziekten die 
zorgen voor sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht. En zolang dat het geval 
is, zullen wij voor hen blijven strijden. Dat doen we onder andere door het toekennen van subsidies 
voor wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. 

Uiteraard is het ons streven om de beperkte middelen die wij hebben zo efficiënt mogelijk in te zetten 
waarbij voor ons voorop staat dat wij met het toekennen van subsidies het verschil maken voor de 
patiënten. Dus streven wij naar projecten zoveel als mogelijk met directe effecten in de klinische 
praktijk. 

Daarnaast geloven wij dat “er op tijd bij zijn” voor veel spijsverteringsziekten het verschil kan maken, 
dus zullen wij onze subsidies mede inzetten op verbetering van toegankelijke vroegdiagnostiek. 

Voor mensen met spijsverteringsziekten streven wij naar het bijdragen in de verbetering van kwaliteit 
van leven.  

Vanuit de MLDS zullen wij onze kernwaarden persoonlijk, ondernemend, nieuwsgierig en eigenwijs 
doorleven in alles wat wij doen. Voor het toekennen van onze subsidies betekent dit dat wij een relatie 
aangaan met de arts-onderzoekers die ervoor moet zorgen dat wij “samen strijden” om onze dromen 
mogelijk te maken. Dit betekent dat wij betrokken willen zijn bij de projecten om zo in gezamenlijkheid  
de voortgang en resultaten te bewaken. Daarnaast verwachten wij van onderzoekers dat zij actief 
bijdragen aan het mogelijk maken van meer onderzoeken en projecten in de toekomst 
(fondsenwerving). Hoe we dit samen vormgeven gaan we graag met iedere onderzoeker over in 
gesprek. 

 

Standpunt MLDS ‘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.  
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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. 

 

Standpunt MLDS ‘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. 

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. 
 

 

Leidend zijn de afspraken vastgelegd in de Toekenningsbrief  en de 
geformuleerde Algemene Subsidievoorwaarden.  
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Algemene Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting 
 
Bij het uitvoeren van de subsidieregeling hecht de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) veel waarde aan 
transparante besteding van de door haar toegekende subsidies. Daarom stelt zij aan de toekenning 
daarvan eisen. MLDS verlangt onder meer inzage in de financiële afwikkeling door de ontvangers van 
de subsidies op een wijze zoals nader in de subsidievoorwaarden is bepaald.  
 
Deze subsidievoorwaarden maken deel uit van de subsidieregeling van de MLDS en zijn van kracht met 
ingang van 1 december 2019. 
Bij het niet naleven van deze voorwaarden, behoudt de MLDS zich het recht voor te allen tijde 
betalingen uit hoofde van de subsidietoekenning met onmiddellijke ingang op te schorten, te 
beëindigen en/of terug te vorderen. 
 
 
Artikel 1   Uitleg begrippen 
 
De hieronder -met een hoofdletter aangeduide- begrippen hebben de volgende betekenis: 
 
Accountant:  
een onafhankelijke registeraccountant (RA) of accountant-administratie consulent (AA), ingeschreven 
in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.  
Accountantsverklaring: 
een door een Accountant van de Gesubsidieerde gewaarmerkte en ondertekende verklaring omtrent 
een Project overeenkomstig het Model Accountantsverklaring behorende bij het Controleprotocol, 
waarin de Accountant verklaart de rechtmatigheid van de besteding van de Subsidie in 
overeenstemming met het Controleprotocol te hebben gecontroleerd.  
Controleprotocol:  
het Controleprotocol Subsidieverantwoording MLDS. 
Eindverslag: 
een door de Projectleider én financieel verantwoordelijke ondertekende verantwoording van het 
gerealiseerde project inclusief de behaalde resultaten en wat deze betekenen voor de patiënt,  
aangeleverd op het formulier beschikbaar gesteld door MLDS. 
Gesubsidieerde:  
de natuurlijke persoon of rechtspersoon bij wie de eindverantwoordelijkheid berust voor het geheel of 
deels door de MLDS gesubsidieerde Project en de besteding van de Subsidie. 
Intern projectleider MLDS:  
de persoon die, in dienst of in opdracht van MLDS, bijdraagt aan het realiseren van de missie en 
strategie van de MLDS door het ontwikkelen, formuleren en realiseren van projecten en activiteiten. 
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Project:  
een in tijd afgebakende activiteit of samenhangend geheel aan activiteiten met een van te voren 
vastgesteld doel en een van tevoren vastgesteld budget.  
Projectleider:  
de natuurlijke persoon die bij de Gesubsidieerde de leiding heeft over de uitvoering van het Project. 
Gesubsidieerde en Projectleider kunnen dezelfde persoon zijn. 
Projectmedewerker:  
degene die onder verantwoordelijkheid van de Projectleider belast is met de feitelijke uitvoering van het 
Project. 
Projectnummer:  
het nummer dat de MLDS toekent aan het Project. 
Projectplan: 
de beschrijving en de planning van het Project in de door de Gesubsidieerde ingezonden 
Subsidieaanvraag. 
Startdatum:  
datum waarop de werkzaamheden starten ten behoeve van het Project, waarvoor door MLDS een 
Subsidie is toegekend, zoals vermeld op het ‘Startgegevensformulier’, dan wel enige andere met de 
Intern Projectleider MLDS afgesproken datum. 
Subsidie:  
door de MLDS te verstrekken en/of verstrekte financiële middelen bestemd voor een Project die 
beschikbaar worden of zijn gesteld anders dan als betaling voor aan MLDS geleverde zaken of 
diensten. 
Subsidieaanvraag:  
het door MLDS aan Gesubsidieerde ter beschikking gestelde formulier waarmee de Gesubsidieerde 
de Subsidie kan aanvragen / heeft aangevraagd. 
Subsidievoorwaarden:  
de onderhavige voorwaarden en eventueel aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zoals 
opgenomen in de Toekenningsbrief. 
Toekenningsbrief:  
de schriftelijke kennisgeving van de toekenning en omvang van subsidie door de MLDS. 
Adviesraad: 

• MAR:  
de Maatschappelijke Adviesraad van de MLDS adviseert onder meer over het honoreren van 
subsidieaanvragen en met betrekking tot de voortgang en afronding van Zorgprojecten en formuleert 
zo nodig aandachtspunten en/of aanbevelingen. 

• WAR:  
de Wetenschappelijke Adviesraad, bestaande uit diverse wetenschappelijke adviescommissies van de 
MLDS, adviseert onder meer over het honoreren van subsidieaanvragen en met betrekking tot de 
voortgang en afronding van wetenschappelijke Onderzoeksprojecten en formuleert zo nodig 
aandachtspunten en/of aanbevelingen. 
Voortgangsverslag:  
Een door de Projectleider én financieel verantwoordelijke ondertekende verantwoording van de 
voortgang van het Project, aangeleverd op het formulier beschikbaar gesteld door MLDS. 
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Artikel 2   Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze Subsidievoorwaarden gelden voor zover niet anders tussen de MLDS en de 

Gesubsidieerde schriftelijk is overeengekomen en zijn van toepassing op Subsidies toegekend 
op of na 1 december 2019. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gesubsidieerde en/of bij de 
Gesubsidieerde ten behoeve van het Project betrokken derden, is hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

2.3 Nadere, en van deze Subsidievoorwaarden afwijkende, afspraken tussen de MLDS en 
Gesubsidieerde zullen telkens schriftelijk de worden vastgelegd.  

2.4 Deze Subsidievoorwaarden kunnen door MLDS worden gewijzigd. Wijzigingen treden in 
werking 30 dagen nadat deze aan de Gesubsidieerde schriftelijk zijn medegedeeld, tenzij in de 
bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.  

2.5 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds door MLDS toegekende Subsidies.  
 
 
Artikel 3   Start van het Project 

 
3.1  De Gesubsidieerde dient het Project aan te vangen binnen een termijn van 12 maanden na de 

verzenddatum van de Toekenningsbrief, of zoveel vroeger of later als in de Toekenningsbrief 
staat vermeld. De Gesubsidieerde kan een onderbouwd verzoek tot verlenging van de termijn 
indienen vóór het verlopen van de termijn.  

3.2   Als de Gesubsidieerde niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1., dan vervalt de in de 
Toekenningsbrief opgenomen subsidietoekenning automatisch en heeft Gesubsidieerde geen 
recht meer op uitbetaling van de Subsidie. 

3.3  De Gesubsidieerde dient de start van het Project aan de MLDS te melden uiterlijk een maand 
vóór de aanvang van het Project met het ‘Startgegevensformulier’ zoals ontvangen bij de 
Toekenningsbrief.  

3.4  De Gesubsidieerde dient op de Startdatum van het Project en gedurende de verdere uitvoering 
van het Project te voldoen aan de ter zake door of vanwege de overheid en/of een andere 
bevoegde instantie gestelde of te stellen eisen. Hieronder wordt mede begrepen dat de 
Gesubsidieerde dient te beschikken over alle voor de uitvoering van het Project noodzakelijke 
vergunningen en/of andere vormen van goedkeuring door of vanwege de overheid en/of een 
andere bevoegde instantie. Op eerste verzoek van MLDS dient de Gesubsidieerde aan te tonen 
dat hieraan is voldaan.  

3.5  Indien Gesubsidieerde om wat voor reden dan ook niet tijdig kan beschikken over de onder 
artikel 3.4 genoemde vergunningen en/of andere vormen van goedkeuring, dan zal 
Gesubsidieerde daarover direct met de Intern projectleider MLDS in contact treden en trachten 
om met deze in goed overleg alsnog tot een acceptabele werkwijze te komen. 

 
 
Artikel 4   Uitvoering van het Project 
 
4.1  De Gesubsidieerde voert het Project uit overeenkomstig het Projectplan zoals beschreven in de 

Subsidieaanvraag. De Gesubsidieerde dient bij de uitvoering van het Project tevens de 
aanbevelingen van de MLDS en Adviesraad in acht te nemen, indien van één of meer 
aanbevelingen sprake is.  

4.2  De Gesubsidieerde dient te beschikken over de noodzakelijke middelen, anders dan de 
Subsidie, om het Project gedurende de looptijd van het Project adequaat uit te kunnen voeren. 
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4.3  De Projectmedewerkers, van wie de salariskosten al dan niet volledig ten laste komen van de 
Subsidie, worden gedurende de looptijd van het Project ingezet voor taken die behoren tot het 
Project voor dat deel dat is beschreven in het door MLDS goedgekeurde Projectplan.  

4.4  De MLDS legt met enige regelmaat werkbezoeken af, of neemt telefonisch contact op, om zo 
op de hoogte te blijven van de vordering binnen een Project. In die gevallen wordt 
medewerking van de Projectleider verlangd in de vorm van een mondelinge toelichting of 
samenvatting waarin de status en het verwachte verloop van het Project aan de orde komt.  

4.5  Voorts is de MLDS gerechtigd om op ieder moment aan de Projectleider informatie te 
verzoeken over de uitvoering en voortgang van het Project, welke informatie de Projectleider 
vervolgens schriftelijk dient te verschaffen. In de correspondentie en rapportages dient altijd het 
Projectnummer te worden vermeld. 

4.6  Voor het aanvragen of ontvangen van financiële steun voor het Project door de Gesubsidieerde 
van een andere instantie dan de MLDS, is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
MLDS vereist. De Gesubsidieerde zal de MLDS tijdig van het voornemen van een dergelijke 
aanvraag, schriftelijk in kennis stellen. 

4.7  In de Toekenningsbrief van een Project, is vastgelegd of, en zo ja wanneer, het 
Voortgangsverslag/de Voortgangsverslagen en het Eindverslag uiterlijk moeten zijn ingediend 
bij de MLDS.  

4.8  Verslaglegging is verplicht en de verslagen moeten worden ingediend op de formulieren die op 
het moment van gebruik beschikbaar zijn op de website van de MLDS.  

4.9  De MLDS beoordeelt na ontvangst van een ingediend voortgangsverslag dan wel eindverslag 
of dit verslag wordt goedgekeurd, al dan niet na raadpleging van de WAR of de MAR. De 
Projectleider kan voor het verkrijgen van deze goedkeuring door de MLDS worden verzocht om 
het verslag bij de MLDS te presenteren, aan welk verzoek de Projectleider gevolg dient te 
geven. Na beoordeling van een ingediend verslag door de MLDS bericht zij de Gesubsidieerde 
schriftelijk of dit verslag is goedgekeurd.  

 
 
Artikel 5   Besteding van de Subsidie 
 
5.1  De Subsidie mag uitsluitend worden aangewend ter bestrijding van de kosten die worden 

gemaakt in of bij de uitvoering van het Project.  
5.2   De door de MLDS vastgestelde en in de Toekenningsbrief genoemde -al dan niet 

gespecificeerde- Subsidie is leidend.  
5.3  De wijze van besteding van de Subsidie dient plaats te vinden in overeenstemming met het 

door de MLDS goedgekeurde budget voor het Project zoals vermeld in de Subsidieaanvraag die 
bevestigd is in de Toekenningsbrief. Afwijking daarvan door de Gesubsidieerde is slechts 
toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de MLDS.  

 
 
Artikel 6   Betaling van de Subsidie 
 
6.1   Betaling van de Subsidie door de MLDS aan de Gesubsidieerde geschiedt op de wijze en in 

termijnen zoals vermeld in de Lumpsumbrief.  
6.2   Betaling van de Subsidie vindt uitsluitend plaats mits volledig is en wordt voldaan aan deze 

Subsidievoorwaarden. 
6.3   Indien de toegekende en uitbetaalde Subsidie door de belastingdienst wordt beschouwd als 

een prestatie in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en BTW verschuldigd is, dan 
wordt deze geacht in de toegekende en uitbetaalde Subsidie begrepen te zijn. In dat geval zal 
de Gesubsidieerde gehouden zijn het met de verschuldigde BTW overeenkomende bedrag aan 
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de belastingdienst af te dragen en, voor zover nodig, de MLDS daarvoor jegens de 
belastingdienst te vrijwaren. 

6.4   Pas na schriftelijke goedkeuring door de MLDS van het voortgangsverslag over de 
voorafgaande periode stelt MLDS het relevante deel van de Subsidie voor de volgende periode 
beschikbaar aan de Gesubsidieerde. 

6.5   De MLDS is gerechtigd om betaling van de Subsidie op te schorten of voortijdig te beëindigen 
als het Project naar mening van de MLDS onvoldoende voortgang oplevert en/of het 
Projectplan tussentijds is gewijzigd of anders wordt uitgevoerd zonder voorafgaande 
toestemming van MLDS. 

6.6   De MLDS betaalt de laatste twee termijnen van de Subsidie aan de Gesubsidieerde wanneer 
aan de drie navolgende voorwaarden is voldaan: 

• het Project is voltooid  
• het eindverslag is binnen de gestelde termijn ontvangen; én 
• het eindverslag is door de MLDS goedgekeurd. 

Als het eindverslag niet binnen de gestelde termijn wordt ingeleverd door de Gesubsidieerde of 
indien dit niet wordt goedgekeurd door de MLDS, dan betaalt de MLDS de laatste twee 
termijnen niet uit, vervalt automatisch dit deel van de Subsidie en kan de Gesubsidieerde 
daarop geen aanspraak meer maken. 

 
 
Artikel 7   Accountantsverklaring  
   
7.1    De MLDS kan besluiten dat de Gesubsidieerde een Accountantsverklaring dient over te leggen 

na beëindiging van het Project binnen een nader door de MLDS te bepalen termijn.  
7.2  Eventuele kosten die een Gesubsidieerde moet maken voor het opstellen van een 

Accountantsverklaring en alle daarmee samenhangende kosten zijn niet inbegrepen in de 
Subsidie. 

7.3  Indien het Project meer dan één Gesubsidieerde kent, is artikel 7.1 en 7.2 onverminderd van 
toepassing op elke Gesubsidieerde afzonderlijk met betrekking tot dat deel van de Subsidie dat 
aan die Gesubsidieerde is toegekend in de Toekenningsbrief. 

7.4  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3  is de MLDS gerechtigd om 
onderzoek te (laten) verrichten bij de Gesubsidieerde naar de wijze van besteding van de 
Subsidie. De Gesubsidieerde is verplicht alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan een 
dergelijk onderzoek en/of aan een dergelijk verzoek te voldoen. 

7.5  Indien na beëindiging van het Project, uit het Eindverslag, de Accountantsverklaring of het in 
artikel 7.4 bedoelde onderzoek, blijkt dat de Subsidie niet volledig aan het Project is besteed 
dan is de Gesubsidieerde gehouden tot terugbetaling van het niet aan het Project bestede deel 
op eerste verzoek van de MLDS.  

  
 

Artikel 8   Wijziging en voortijdige beëindiging van het Project 
 
8.1   De Gesubsidieerde stelt de MLDS direct schriftelijk in kennis van hem bekende of door hem te 

verwachten omstandigheden die leiden of nopen tot vertraging of voortijdige beëindiging van 
het Project, dan wel tot wijziging van de opzet van het Projectplan. Wijzigingen als hiervoor 
bedoeld behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de MLDS. Goedgekeurde 
wijzigingen zijn nieuwe afspraken die schriftelijk worden vastgelegd.  

8.2   Ingeval van voorgenomen ingrijpende wijzigingen in de middelen waarmee of door middel 
waarvan het Project wordt uitgevoerd en/of in de personele bezetting van het Project, zal de 
Gesubsidieerde de MLDS direct hiervan schriftelijk in kennis stellen.  
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8.3   Indien er -al dan niet als gevolg van deze goedgekeurde wijzigingen- naar het oordeel van de 
MLDS onvoldoende garanties zijn dat het Project adequaat zal worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het Projectplan zoals beschreven in de Subsidieaanvraag zoals 
goedgekeurd in de Toekenningsbrief, is de MLDS gerechtigd om betaling van de Subsidie op te 
schorten, te beëindigen en terug te vorderen. De Gesubsidieerde kan, in geval van beëindiging, 
op betaling van het resterende deel van de Subsidie in dat geval geen aanspraak meer maken. 

8.4   Bij beëindiging van het Project door de Gesubsidieerde voordat dit is voltooid, verstrekt de 
Gesubsidieerde aan de MLDS binnen zes maanden na beëindiging een volledig schriftelijk 
eindverslag over de tot het moment van beëindiging bereikte resultaten. 

 
 
Artikel 9   Octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten 
 
9.1  Indien en zodra de Gesubsidieerde het vermoeden heeft dat kennis, gegevens, resultaten en 

overige vormen van know how die binnen het kader van het Project ontstaan of worden 
verkregen en die voor octrooibescherming en/of bescherming van andere intellectuele 
eigendomsrechten (zoals onder andere auteursrechten en databankrechten) in aanmerking 
komen, zal de Gesubsidieerde de MLDS hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. In dat 
geval zullen de Gesubsidieerde en de MLDS redelijk overleg voeren over de wenselijkheid van 
het exploiteren van zodanige rechten en de verdeling van de daarmee te verwerven inkomsten.  

  Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt over de verdeling van de te verwerven 
inkomsten, dan zal als uitgangspunt gelden dat deze inkomsten in de eerste plaats zullen 
worden aangewend om de in het kader van het Project uitgekeerde Subsidie aan de MLDS 
terug te betalen.  

9.2  Indien de Gesubsidieerde aan de verplichting zoals vermeld onder 9.1 niet voldoet én tijdens of 
na de looptijd van het Project blijkt dat de Gesubsidieerde inkomsten ontvangt door exploitatie 
van know how en/of intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 0, welke inkomsten 
naar het oordeel van de MLDS een substantieel deel vormen van de kosten van het Project, dan 
kan de MLDS aanspraak maken op terugbetaling van de aan Gesubsidieerde betaalde Subsidie. 
De Gesubsidieerde dient onmiddellijk aan een daartoe strekkend verzoek te voldoen.  

 
 
Artikel 10   Publiciteit 
 
10.1 De MLDS is gerechtigd om, in overleg met de Gesubsidieerde, publiciteit te zoeken in relatie tot 

de door haar gesubsidieerde Projecten. 
10.2  Met het oog op de besteding en de al dan niet publieke verantwoording daarvoor zal de 

Gesubsidieerde desgevraagd in redelijkheid haar medewerking verlenen aan de op voorlichting 
en publiciteit gerichte activiteiten (zoals, maar niet beperkt tot persconferenties, publicaties van 
de MLDS en aan andere door de MLDS daartoe aangewezen acties). 

10.3  De MLDS wil te allen tijde vooraf door Gesubsidieerde tijdig op de hoogte gesteld worden van 
voorgenomen promotie-uitingen en/of (wetenschappelijke) publicaties over geheel of deels 
door MLDS gesubsidieerde Projecten. Indien een geheel of deels door de MLDS gesubsidieerd 
Project wetenschappelijk onderzoek omvat, wil MLDS bovendien tijdig door Gesubsidieerde op 
de hoogte gesteld worden van belangrijke resultaten.  

10.4 De Gesubsidieerde zal, indien bij een geheel of deels door de MLDS gesubsidieerd Project 
sprake is van een wetenschappelijke promotie van een op het Project aangestelde 
promovendus, de MLDS vooraf op de hoogte stellen van de promotiedatum en van de 
promovendus een kopie van het proefschrift ontvangen. Ook over andere vormen van 
publiciteit over (deels) door de MLDS gesubsidieerde Projecten dient vooraf overleg plaats te 
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vinden en zal Gesubsidieerde van de uiteindelijke publicaties een digitaal exemplaar aan MLDS 
ter beschikking stellen. 

10.5  Over de ontwikkeling en de resultaten van door de MLDS gesubsidieerde Projecten mag door 
Gesubsidieerde of door haar ingeschakelde derden uitsluitend worden  
gepubliceerd in nieuwsbrieven, brochures, (PP-)presentaties en andere uitingen indien daarbij 
duidelijk wordt vermeld dat de MLDS (in Engelstalige versies: Dutch Digestive Foundation) het 
Project (mede) financieel mogelijk heeft gemaakt. Gesubsidieerde zal deze nieuwsbrieven, 
brochures en andere uitingen telkens tenminste voorzien van logo en naam van de MLDS. Een 
bewijsexemplaar hiervan dient aan de MLDS over te worden gelegd. De te gebruiken logo’s 
worden door de MLDS voor dit doel ter beschikking gesteld.  

 
 
Artikel 11   Niet naleving / opschorting / intrekking  
 
11.1  De MLDS kan betalingen uit hoofde van de Subsidie met onmiddellijke ingang opschorten of 

beëindigen: 
(i) bij niet of niet volledig nakomen door de Gesubsidieerde van de verplichtingen zoals 

vermeld in deze Subsidievoorwaarden dan wel andere schriftelijk overeengekomen 
verplichtingen ter gelegenheid van de toekenning van de Subsidie en/of gedurende het 
Project; of 

(ii) bij voortijdige beëindiging door Gesubsidieerde van het Project waarvoor de Subsidie 
werd toegekend; of 

(iii) ingeval van feiten en omstandigheden ten aanzien van het Project en/of de 
Gesubsidieerde op grond waarvan voortzetting van de Subsidie naar het oordeel van 
de MLDS in redelijkheid niet kan worden verlangd tenzij die feiten en omstandigheden 
bij de toekenning van de Subsidie bij MLDS bekend waren of uit openbare bron bekend 
mochten worden verondersteld; of 

(iv) de omstandigheid dat de toekenning van de (hoogte van de) Subsidie onjuist was en 
de Gesubsidieerde dit wist of behoorde te weten. 

11.2  Een besluit van de MLDS tot opschorting of beëindiging van de Subsidie zal schriftelijk en met 
redenen omkleed ter kennis worden gebracht aan de Gesubsidieerde.  

11.3  De MLDS is gerechtigd om bij beëindiging als bedoeld in artikel 11.1 de reeds betaalde 
Subsidie terug te vorderen van de Gesubsidieerde. De Gesubsidieerde zal aan een daartoe 
strekkend verzoek onmiddellijk voldoen.  

 
 
Artikel 12   Vrijwaring 
 

De Gesubsidieerde vrijwaart de MLDS voor aanspraken van derden terzake van schade die 
deze derden hebben geleden, lijden en/of nog zullen lijden ten gevolge van het (gebruik van 
het) Project en/of de door de MLDS verleende Subsidie, waaronder begrepen de uitvoering 
en/of de resultaten van het Project, en de daarmee samenhangende door of vanwege de 
Gesubsidieerde verspreide publicaties en/of andere vormen van publiciteit. 

 
 
 
 


