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AANLEIDING 
In 2003 is het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC, onderdeel van CIBG, VWS) opgericht om 
cannabis op een legale manier en als veilig, gestandaardiseerd product beschikbaar te stellen aan 
patiënten. Medicinale cannabis van het BMC is op recept beschikbaar in de apotheek. Het voldoet aan 
strenge kwaliteitseisen en wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden geteeld. Steeds meer 
patiënten ervaren de positieve effecten van cannabis bij verschillende aandoeningen, waardoor de 
vraag naar medicinale cannabis stijgt. Het wetenschappelijke bewijs voor de werking van medicinale 
cannabis bij verschillende aandoeningen is echter beperkt. Dit zorgt ervoor dat artsen terughoudend 
zijn in het voorschrijven ervan en dat zorgverzekeraars (in Nederland) het niet vergoeden. Dit gaat ten 
koste van de patiënt, die veel baat kan hebben bij medicinale cannabis, maar de dure behandeling 
ermee niet zelf kan bekostigen. Dit terwijl anderzijds steeds meer onderzoeken wereldwijd suggereren 
dat cannabis grote therapeutische waarde kan hebben in een scala van aandoeningen. Meer 
wetenschappelijk onderzoek is dus nodig.  
 
Medicinale cannabis is nu meer dan 15 jaar beschikbaar in Nederland, maar nog nooit is 
fundamenteel klinisch farmacologisch onderzoek gedaan naar de werking ervan. Medicinale cannabis 
wordt veel voorgeschreven aan patiënten met ernstige pijnklachten, waarbij de reguliere therapie niet 
voldoende effect geeft. Cannabis wordt dan vaak als aanvulling gebruikt op een lopende behandeling. 
Omdat er weinig bekend is over de farmacologische werking van cannabis, is het voor een arts lastig 
te bepalen wanneer en hoe medicinale cannabis voor te schrijven. Het is lastig te voorspellen welke 
patiëntengroep baat kan hebben bij cannabisbehandeling en welke niet. Ook over de juiste 
verhouding van de werkzame bestanddelen tetrahydrocannabinol/cannabidiol (THC/CBD) en 
doseringen is nog veel onduidelijk. Daarnaast zijn artsen terughoudend in het voorschrijven van 
medicinale cannabis, omdat de interactie met andere medicatie onbekend is. 
 
DOEL VAN HET ONDERZOEKSPROJECT 
Het ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven onderzoek te financieren met als doel dat er 
meer kennis komt over de farmacologische eigenschappen van medicinale cannabis en de 
meerwaarde in de behandeling van (neuropathische) pijn. Deze opdracht is ondergebracht bij het 
programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.  
 
WIE KAN AANVRAGEN 
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse onderzoeksorganisatie1, 
kennisinstelling of een ander type organisatie. De laatste categorie wordt in principe aangemerkt als 
onderneming. Samenwerking binnen het projectteam met andere partijen behoort tot de 
mogelijkheden. Deze partijen kunnen als mede-aanvrager in de subsidieaanvraag worden 
opgenomen. Een consortiumovereenkomst tussen alle samenwerkende partijen is een verplicht 
onderdeel van de subsidieaanvraag (zie ook ‘Randvoorwaarden subsidieaanvraag’). 
De projectgroep die het onderzoek gaat uitvoeren dient aantoonbare ervaring te hebben met: 

• Het uitvoeren van vroege fase klinisch farmacologisch onderzoek met zowel gezonde 
vrijwilligers als patiënten; 

• Dose-finding onderzoek op het gebied van farmacotherapeutische producten die een effect 
hebben op de neurologische systemen, in het bijzonder pijn; 

• Onderzoek naar farmacokinetiek en drug-drug interacties in de mens; 
• Onderzoek dat als oogmerk heeft data te genereren voor de registratie van een nieuw 

farmacotherapeutisch product, inclusief alle daarvoor vereiste procedures en rapportage-
vereisten. 

 

                                                      
1 Onderzoeksorganisatie is gedefinieerd als een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor 
technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht 
haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het 
onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, en met het breed 
verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Wanneer dit soort 
entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering, de kosten en de inkomsten van die 
economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed over dit 
soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen 
preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van deze entiteit of tot de door haar verkregen onderzoeksresultaten genieten. 
 



                                   Subsidieoproep: GGG Onderzoeksproject Medicinale Cannabis  

  3/23 

VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIËRING  
Indien een onderneming deelneemt aan deze subsidieregeling, wordt gebruikgemaakt van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna te noemen de ‘AGVV’), waardoor er bij 
subsidieverlening op basis van deze regeling sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun. 
Op grond van deze verordening gelden specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de 
begroting. Daarnaast bent u verplicht om over bepaalde gegevens te verklaren. In Bijlage 1 vindt u 
meer informatie over deze regeling, evenals de vereisten van de AGVV waaraan u moet voldoen. 
 
WELK BEDRAG KAN WORDEN AANGEVRAAGD 
Voor het totale project is maximaal 1,9 M€ beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. 
Een gedeelte van dit budget dient te worden ingezet voor het vervaardigen van het 
gestandaardiseerde onderzoeksproduct conform de daarvoor geldende (kwaliteits)normen. Hiervoor 
dient een gespecificeerde offerte van een daartoe bevoegde apotheek te worden bijgevoegd bij de 
begroting. De financiering vindt gefaseerd plaats op basis van behaalde milestones en vooraf 
gedefinieerde go/no-go momenten. De kosten in de begroting voldoen aan de eisen die de AGVV 
hieraan stelt2 (zie ook Bijlage 6). 
 
AANPAK 
De volgende hypotheses moeten in samenhang worden geadresseerd in het onderzoeksproject: 

1. CBD vermindert de psychotrope effecten van THC en er is een verhouding THC:CBD die 
optimaal is wat betreft de verhouding werking/bijwerking. 

2. CBD is een CYP3A remmer en beïnvloedt de farmacokinetiek van veelgebruikte 
geneesmiddelen voor de behandeling van neuropathische pijn zoals amitriptyline, duloxetine 
en tramadol. 

3. THC heeft analgetische eigenschappen op sommige typen pijn, maar niet op andere typen 
pijn. 

4. Er is een subgroep van patiënten met neuropathische pijn die gunstig reageert op 
behandeling met medicinale cannabis. 

 
De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de beschreven hypotheses in 
een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert. 

ONDERZOEKSPRODUCT 
Het te onderzoeken product wordt vervaardigd op basis van de grondstof die geleverd wordt door het 
Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Dit betreft gedroogde bloemen (al dan niet in gegranuleerde 
vorm) die in verschillende variëteiten beschikbaar zijn met bekende hoeveelheden van de werkzame 
stoffen THC en CBD. De volgende eisen zijn van toepassing: 
• De levering van de grondstof(fen) en de daarmee gepaard gaande kosten stemt u tijdig nader af 

met het BMC via info@cannabisbureau.nl. De uitkomsten van deze afstemming staan reeds 
vermeld in uw subsidieaanvraag.  

• De bereiding van het te onderzoeken product wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde in 
Nederland gevestigde partij.  

• Om onderzoek met cannabis te kunnen uitvoeren beschikt u over een opiumontheffing. Nadere 
informatie over de aanvraag van een opiumontheffing kunt u vinden op de website van het BMC 
(https://www.cannabisbureau.nl/opiumontheffing). 

 
RESULTATEN 
Resultaten van het project kunnen toepassing vinden in de praktijk, maar ook een rol spelen bij het 
maken van beleid of de basis vormen voor een nieuw project. Naast het verplichte eindverslag voor 
ZonMw dienen de resultaten en aanbevelingen van het gehonoreerde onderzoeksproject zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na afloop van het project, beschikbaar te komen voor 
relevante stakeholders (waaronder ZIN en VWS) en het publiek. ZonMw behoudt zich het recht voor 
het goedgekeurde eindverslag integraal op haar website te publiceren. Ook publicaties dienen, 
afgezien van andere publicatiemogelijkheden, via een ‘open access’ zo snel mogelijk toegankelijk te 
zijn voor het publiek (cf. artikel 18 van de ZonMw subsidiebepalingen). 
 

                                                      
2 zie AGVV, artikel 25, lid 3 

https://www.cannabisbureau.nl/
mailto:info@cannabisbureau.nl
https://www.cannabisbureau.nl/opiumontheffing
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EXPERTISE, PUBLICATIES EN PRODUCTEN  
Geef een overzicht van de aanwezige expertise, reeds uitgevoerde activiteiten, publicaties en 
producten vanuit uw projectgroep, die relevant zijn voor de ingediende aanvraag en die duidelijk de 
benodigde ervaring met dit type onderzoek aantonen. 
 
GOVERNANCE 
Voor de governance van dit traject wordt een begeleidingscommissie ingesteld door ZonMw, in 
principe tenminste bestaande uit leden van de programmacommissie Goed Gebruik Geneesmiddelen 
(kwaliteitswerkgroep) en vertegenwoordigers vanuit de relevante medische beroepsgroepen, 
patiënten, BMC en/of het ministerie van VWS. 
 
RANDVOORWAARDEN SUBSIDIEAANVRAAG 
• Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 

consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van onrechtmatige staatssteun. Bij honorering vraagt ZonMw een finale conceptversie 
(goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de consortiumovereenkomst op om de 
gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit met het toepasselijke Europese 
staatssteunrecht, de algemene subsidiebepalingen van ZonMw en de voorwaarden uit de 
onderhavige subsidieoproep. Indien ZonMw de consortiumovereenkomst niet accepteert, kan geen 
subsidie verleend worden. Zie voor meer informatie www.zonmw.nl/nl/over-
zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/  

• Als een (eventuele) co-financier niet is opgenomen in de consortiumovereenkomst levert u voor de 
startdatum ook de ondertekende overeenkomst aan waarin de financiële verplichting van deze co-
financier is vastgelegd (de ‘sponsorovereenkomst’). Indien ZonMw de sponsorovereenkomst niet 
accepteert, kan geen subsidie worden verleend. 

• Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Technology Transfer Office (TTO) officer of juridisch 
adviseur van uw organisatie. ZonMw adviseert u om hem/haar zo vroeg mogelijk te betrekken bij 
uw aanvraag indien van toepassing.   

• Uitgewerkte subsidieaanvragen voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. Op de pagina 
Voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid 
Dierproeven en de Code Biosecurity.  

 
 
BEOORDELINGSCRITERIA 
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op relevantie- en kwaliteitscriteria. 

Relevantiecriteria 
Bij de beoordeling van de projecten wordt naar de volgende algemene ZonMw relevantiecriteria 
gekeken: 
• Diversiteit van mensen: goede projecten houden waar mogelijk rekening met verschillen tussen 

mensen. Bijvoorbeeld met verschillen in leeftijd, sekse, sociaaleconomische status, etniciteit en 
culturele achtergrond. Voor tips verwijzen we u graag naar de ZonMw-publicatie over Diversiteit 
en de kennisagenda Gender en Gezondheid. 

• Participatie van patiënten: u wordt verzocht relevante patiëntenvertegenwoordiging te betrekken 
bij uw onderzoeksproject. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de flyer van 
Patiëntenfederatie Nederland (zie Bijlage 3). Voor advies over patiëntenparticipatie in uw project 
kunt u contact opnemen met Patiëntenfederatie Nederland. 

• Toegang tot data: ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data en ondersteunt dit met de 
subsidiebepaling (artikel 20) over databestanden. Op de ZonMw-website Toegang tot data vindt u 
de informatie over datamanagement die helpt uw data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, 
herbruikbaar en duurzaam opgeslagen te maken. Voor het gehonoreerde project in deze ronde is 
een datamanagementplan verplicht en geldt als voorwaarde dat de studieresultaten beschikbaar 
worden gesteld in het publieke domein. 

 
Meer informatie over deze criteria vindt u op de ZonMw-website. 

Kwaliteitscriteria 
Zie de Procedurebrochure voor de kwaliteitscriteria die ZonMw hanteert. 
 

http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/KleurstofDEF.pdf
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/ZonMw_Kennisagenda_Gender_En_Gezondheid.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/contact
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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BEOORDELINGSPROCEDURE, TIJDPAD & MONITORING 
 

Beoordelingsprocedure  
De aanvraag wordt voorgelegd aan (externe) referenten en een kwaliteitswerkgroep vanuit de 
programmacommissie Goed Gebruik Geneesmiddelen (hierna ‘commissie’), volgens onderstaande 
procedure.  
 
De aanvragen worden door externe referenten beoordeeld (hoor), waarna de aanvrager de 
gelegenheid krijgt hierop schriftelijk te reageren (wederhoor). De prioritering van de aanvragen (t.a.v. 
kwaliteit en relevantie) gebeurt door de commissie op basis van de uitgewerkte aanvraag, de 
referentrapporten en het wederhoor, met behulp van onderstaande matrix. 
 

Relevantie 
Kwaliteit 

Zeer 
relevant Relevant Laag 

relevant 
Zeer goed 1 2 afwijzen 

Goed 3 4 afwijzen 

Voldoende afwijzen afwijzen afwijzen 

Matig afwijzen afwijzen afwijzen 

Onvoldoende afwijzen afwijzen afwijzen 
 

Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag Dinsdag 25 februari 2020, 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk 24 maart 2020 
Deadline indienen wederhoor Uiterlijk 14 april 2020 
Besluit Uiterlijk 26 mei 2020 
Uiterlijke startdatum Uiterlijk 25 november 2020 

Monitoring  
ZonMw monitort de voortgang van het project. Hiertoe levert u op verzoek van ZonMw op 
verschillende momenten voortgangsrapportages aan conform de planning van het project en de 
bijbehorende vooraf gedefinieerde milestones en go/no-go momenten. De voortgangsrapportages 
worden beoordeeld door de begeleidingscommissie en worden met de projectgroep besproken tijdens 
een fysieke dan wel telefonische vergadering. ZonMw organiseert deze monitoringsbijeenkomsten.  
 
INDIENEN 

Aandachtspunten indiening 
• Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend via het 

elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 
25 februari, om 14.00 uur. 

• Schrijf uw aanvraag in het Engels; Nederlandstalige aanvragen worden niet in behandeling 
genomen. 

• Een toelichting voor het opstellen en indienen van uw uitgewerkte aanvraag is te vinden in Bijlage 
2. 

• Een checklist om te controleren of uw subsidieaanvraag compleet is voordat u deze definitief 
indient staat vermeld in Bijlage 8. 

• Uitgewerkte subsidieaanvragen voldoen aan de ZonMw Algemene subsidiebepalingen. Op de 
pagina Voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code 
Biosecurity. 

• U dient het juiste begrotingsformat in te dienen afhankelijk van het type organisatie. In bijlage 6a 
vindt u het begrotingsformat voor onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen. In bijlage 6b vindt 
u het begrotingsformat voor andere type organisaties waarbij subsidieverlening plaatsvindt op 
basis van de AVGG.  

http://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet?subsidyGuide&id=200003345
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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• Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te 
printen en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft 
opgesteld en vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige 
leestekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf 
corrigeren. 

• U krijgt de gelegenheid om referentsuggesties en eventuele non-referenten aan te dragen. Indien 
u hiervan gebruik wenst te maken vragen wij u bijlage 5 in te vullen en deze uiterlijk 10 februari 
2020 te verzenden naar geneesmiddelen@zonmw.nl  

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u deze te voorzien van de 
handtekening van de ‘bestuurlijk verantwoordelijke’ en de ‘hoofdaanvrager’ en deze digitaal te sturen 
naar ZonMw, t.a.v. GGG-programmasecretariaat: geneesmiddelen@zonmw.nl. Het formulier dient 
uiterlijk 1 week na de digitale indiening van de uitgewerkte aanvraag binnen te zijn. 

Inhoudelijke vragen  
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Harald Moonen (hoofd cluster 
Geneesmiddelen), te bereiken via het GGG-secretariaat: 070 349 54 64 of 
geneesmiddelen@zonmw.nl. 
 
Voor informatie en advies over de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van 
wetenschappelijk onderzoek (zoals toestemmingsprocedures, richtlijnen en reglementen, wetgeving, 
gegevensbescherming, terugkoppeling van bevindingen, toetsing en data delen) kunt u terecht bij de 
nationale ELSI Servicedesk. 

Technische vragen  
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) 
kunt u contact opnemen met de ZonMw-Servicedesk. Deze is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer: 070 349 51 78, e-mail: projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-
mail uw telefoonnummer zodat wij u indien nodig kunnen terugbellen. 

Links 
• Algemene subsidiebepalingen 
• Voorwaarden en financiën 
• Procedurebrochure aanvragers 
• Programmapagina GGG 
 
Bijlagen 
Bijlage [1]: Subsidieverlening op basis van de AGVV 
Bijlage [1a]: Verklaring ‘Cumulatie van steun’ 
Bijlage [1b]: Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ 
Bijlage [1c]: Verklaring ‘Onderneming niet in financiële moeilijkheden’ 
Bijlage [2]: Toelichting indiening subsidieaanvraag onderzoek  
Bijlage [3]: Flyer Patiëntenfederatie Nederland over patiëntenparticipatie 
Bijlage [4]: Toelichting review literatuur 
Bijlage [5]: Formulier referentsuggesties  
(LET OP: u dient dit formulier uiterlijk 10 februari 2020 ingevuld retour te sturen naar geneesmiddelen@zonmw.nl)  
Bijlage [6a]: Begrotingsformat voor onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen  
Bijlage [6b]: Begrotingsformat voor andere type organisaties (subsidieverlening op basis van de 
AGVV)  
Bijlage [7]: Juridische aspecten 
Bijlage [8]: Checklist indiening subsidieaanvraag onderzoek 
 
 
Bijlage 1 – Subsidieverlening op basis van de AGVV 
 
Indien een onderneming deelneemt aan deze subsidieregeling, wordt gebruikgemaakt van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna te noemen de ’AGVV’) , waardoor er bij 
subsidieverlening op basis van deze regeling sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun. 

mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
http://www.elsi.health-ri.nl/
http://www.elsi.health-ri.nl/
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
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Op grond van deze verordening gelden specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de 
begroting. Daarnaast bent u verplicht om over bepaalde gegevens te verklaren. Hieronder vindt u 
meer informatie over deze regeling, evenals de vereisten van de AGVV waaraan u moet voldoen. 
 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 
Op grond van de AGVV (verordening (EU) nr. 651/2014) van de Commissie van 17 juni 2014 kunnen 
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard. Voor deze subsidieoproep worden projecten gefinancierd die 
vallen onder de categorie ‘fundamenteel onderzoek’, artikel 25, lid 2 sub a van de AGVV. De 
maximale steunintensiteit voor deze categorie bedraagt 100% van de in aanmerking komende kosten.  
 
Fundamenteel onderzoek 
Experimentele of theoretische werkzaamheden die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te 
verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat 
hiermee een directe commerciële toepassing of een direct commercieel gebruik wordt beoogd.3 
 
Voorwaarden voor toepassing AGVV 
Om in aanmerking te komen voor subsidiering onder de AGVV moet, behalve aan de inhoudelijke 
criteria van de subsidieoproep, ook worden voldaan aan enkele specifieke vereisten die volgen uit de 
AGVV. Deze voorwaarden zijn:  
 

• Het vereiste van het stimulerend effect (artikel 6 AGVV) wordt gewaarborgd doordat ZonMw 
geen steun verleent indien de werkzaamheden en activiteiten voor het aangevraagde project 
ten behoeve van de categorie fundamenteel onderzoek reeds zijn aangevangen voordat de 
subsidieaanvraag bij ZonMw is ingediend. Dit houdt in dat u geen aanloopkosten kunt 
opvoeren op de projectbegroting. Daarnaast moet op grond van artikel 6, lid 2 AGVV bij de 
aanvraag van de subsidie het document worden aangeleverd dat middels de EU_SME Self 
Assessment Wizard is gegenereerd. Dit document mag maximaal 14 dagen vóór indiening 
van de aanvraag zijn gegenereerd.  
 

• Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle 
bedragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen 
(artikel 7 van AGVV). De in aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken, 
die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn. Deze bewijsstukken kunnen, na honorering, op 
elk moment worden opgevraagd en dienen vervolgens binnen afzienbare tijd te worden 
aangeleverd aan ZonMw. 
 

• Artikel 8 van de AGVV bepaalt dat het cumuleren van subsidies (of andere vormen van 
staatssteun) voor dezelfde – geheel of gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende 
kosten, er niet toe mag leiden dat de maximale steunintensiteit voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie, op grond van artikel 25 lid 5 sub a van de AGVV, wordt overschreden. Indien 
reeds door een bestuursorgaan of door de Europese Commissie subsidie is verstrekt voor 
dezelfde – geheel of gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende kosten, dan zal 
ZonMw slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekken dat het totale bedrag aan 
subsidie niet meer bedraagt dan het bedrag dat op basis van artikel 25 lid 5 sub c van de 
AGVV mag worden verleend. Bij indiening van de subsidieaanvraag moet daarom de 
verklaring ‘Cumulatie van steun’ in bijlage 1a ingevuld en ondertekend via Projectnet worden 
aangeleverd.  
 

• ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen waartegen een bevel tot terugvordering van 
steun uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij door de lidstaat 
Nederland toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard 
(artikel 1, lid 4, sub a AGVV). Bij indiening van de subsidieaanvraag moet daarom de verklaring 
‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ in Bijlage 1b ingevuld en ondertekend via Projectnet 
worden aangeleverd.  
 

• ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen in moeilijkheden (artikel 1, lid 4, sub c 
AGVV). Elke onderneming die op basis van de onderhavige subsidieoproep subsidie van 

                                                      
3 Paragraaf 1.3, onderdeel m, van de O&O&I-kaderregeling en in artikel 2, lid 84, van de AGVV 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=K39lIbagPoEnAydJH9g4F_hvaSotJIcd29MiGI9s9zP-pDhsUCBJ!236993989?execution=e1s1
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=K39lIbagPoEnAydJH9g4F_hvaSotJIcd29MiGI9s9zP-pDhsUCBJ!236993989?execution=e1s1
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ZonMw ontvangt moet bij indiening van de subsidieaanvraag de verklaring ‘Onderneming niet 
in financiële moeilijkheden’ in Bijlage 1c ingevuld en ondertekend via Projectnet aanleveren.  
 

• Als ZonMw meer dan € 500.000 staatssteun verstrekt op grond van de AGVV aan een 
begunstigde, of als ZonMw en andere overheidsorganisaties samen meer dan € 500.000 
staatssteun verstrekken op basis van de AGVV per begunstigde voor hetzelfde project, dan is 
ZonMw op basis van deze verordening verplicht binnen zes maanden na de datum van 
subsidieverlening gegevens hierover bekend te maken op de website van de Europese 
Commissie: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home. Het 
gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, de sector 
waarin u actief bent, of u een Kleine of Middelgrote Onderneming (KMO) bent of niet, het 
bedrag en het doel van de subsidie (Bijlage III bij de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening). De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. Door het 
indienen van een subsidieaanvraag geeft u toestemming tot alle door de AGVV vereiste 
publicaties. 
 

• Strijd met Unierecht. Als het onvoldoende aannemelijk is dat uw aanvraag aan alle definities 
en voorwaarden van de AGVV voldoet, of als subsidieverstrekking naar het oordeel van 
ZonMw leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; 

 
 

We hebben we van u nodig op grond van de AGVV-regeling? 
• Formulier EU_SME Self Assessment Wizard  

(LET OP: dit formulier dient te worden gegenereerd maximaal 14 dagen voor indiening van de subsidieaanvraag!) 
• Verklaring ‘Cumulatie van steun’ (Bijlage 1a) 
• Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ (Bijlage 1b) 
• Verklaring ‘Onderneming niet in financiële moeilijkheden’ (Bijlage 1c) 

  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=K39lIbagPoEnAydJH9g4F_hvaSotJIcd29MiGI9s9zP-pDhsUCBJ!236993989?execution=e1s1
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Bijlage 1a – Verklaring betreffende cumulatie van steun van [naam rechtspersoon] met 
betrekking tot het project [titel project] in het kader van de subsidieoproep [naam 
subsidieoproep]. 
 
Aan de onderstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u het onderstaande niet 
begrijpt of anderszins twijfels heeft, raden wij aan juridisch advies in te winnen alvorens de onderhavige 
bijlage in te vullen. 
 
Toelichting 
Artikel 8 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (hierna de ’Algemene Groepsvrijstellingsverordening’ ofwel ’AGVV’), 
bepaalt dat het totale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de gesteunde activiteit of het 
gesteunde project of de gesteunde onderneming in aanmerking wordt genomen ten einde te kunnen 
bepalen of de in artikel 4 AGVV voor aanmelding vastgestelde drempels en de maximale 
steunintensiteiten van hoofdstuk III AGVV in acht worden genomen.  
 
Bestaat er reeds een aanspraak op staatssteun4 bij een andere, landelijke, provinciale of lokale 
overheidsorganisatie, voor dezelfde in aanmerking komende kosten als waarvoor uw onderneming5 in 
de onderhavige subsidieoproep subsidie aanvraagt en zo ja, hoeveel bedraagt deze steun? 
 
JA [  ] Bedrag6: …………………………….. 
NEE [  ] 
 
Aanvragende organisatie: …………………………………………………………………………………. 
 
Naam: ……………………………………………………. Plaats: ……………………………………… 
 
Functie: ………………………………………………… Datum: …………………………………….. 
 
Handtekening: …………………………………….. 
 
  

                                                      
4 Hieronder wordt ook begrepen De-minimis steun. 
5 Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van 
haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet 
bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een 
entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit. 
6 In geval het geen subsidie betreft, hier het Bruto- subsidie-equivalent vermelden. Het „bruto-subsidie-equivalent” (BSE): het 
bedrag van de steun indien deze in de vorm van een subsidie aan de begunstigde was toegekend, vóór aftrek van belastingen 
of andere heffingen; 
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Bijlage 1b 
Verklaring – Bevel tot terugvordering van eerder verleende steun 

 
Aan de onderstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u het onderstaande niet 
begrijpt of anderszins twijfels heeft, raden wij aan juridisch advies in te winnen alvorens de onderhavige 
bijlage in te vullen. 
 
Toelichting 
Artikel 1, lid 4 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij  
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard (hierna de ‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening’ ofwel 
‘AGVV’), bepaalt dat deze verordening niet van toepassing is op steunregelingen die niet uitdrukkelijk 
voorzien in uitsluiting van betaling van individuele steun aan ondernemingen ten aanzien waarvan er 
een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij door 
dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, 
met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde 
natuurrampen. 
 
Verklaring 
Staat er een bevel tot terugvordering uit bij uw onderneming7 ingevolge een eerder besluit van de  
Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is  
verklaard? 
JA:  [  ] 
NEE:  [  ] 
 
 
Aanvragende organisatie: …………………………………………………………………………………. 
 
Naam: ……………………………………………………. Plaats: ……………………………………… 
 
Functie: ………………………………………………… Datum: …………………………………….. 
 
Handtekening: …………………………………….. 
  

                                                      
7 Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van 
haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet 
bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een 
entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit. 
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Bijlage 1c 
 
Verklaring onderneming niet in financiële moeilijkheden 
 
Wanneer een onderneming8 in financiële moeilijkheden verkeert, is ZonMw verplicht de gevraagde 
subsidie te weigeren. Met deze verklaring verklaart de aanvrager niet in financiële moeilijkheden te 
verkeren als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) Nr. 702/2014 (PbEU L 193) van de 
Commissie van 17 juni 2014 (ook wel de ‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening’ of ‘AGVV’). Een 
onderneming wordt beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder 
overheidsingrijpen, op korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen.  
 
Uw organisatie verkeert in moeilijkheden wanneer het antwoord op één van de onderstaande vragen 
JA luidt (aankruisen wat voor uw onderneming van toepassing is): 
 

1. In geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een KMO9-onderneming 
die minder dan drie jaar bestaat): levert het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de 
reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het 
eigen vermogen van de onderneming), een negatief bedrag op dat hoger is dan de helft 
van het geplaatste aandelenkapitaal? 
Ja  [  ] 
Nee  [  ] 
N.v.t.  [  ] want de onderneming is een KMO die minder dan drie jaar bestaat; 
N.v.t.  [  ] want de onderneming is geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
 

2. In geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk 
is voor de schulden van de onderneming (niet-zijnde een KMO-onderneming die minder dan drie jaar 
bestaat): Is meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals in de boeken van de 
onderneming vermeld, verdwenen door de gecumuleerde verliezen10? 
Ja  [  ] 
Nee  [  ] 
N.v.t.  [  ] want de onderneming is een KMO die minder dan drie jaar bestaat; 
N.v.t.  [  ] want de onderneming is geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
 

3. Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure of voldoet de onderneming 
volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van de schuldeisers, aan een collectieve 
insolventieprocedure te worden onderworpen? 
Ja  [  ] 
Nee  [  ] 
  

                                                      
8 Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van 
haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet 
bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een 
entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit. 
9 KMO: Kleine- of middelgrote onderneming volgens EU staatssteunrecht. Zie BIJLAGE I bij Verordening (EU) Nr. 702/2014 
(PbEU L 193) van de Commissie van 17 juni 2014 (De Algemene Groepsvrijstellingsverordening); 
10 Voor de toepassing van deze bepaling worden met „vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” met name de in bijlage I 
bij Richtlijn 2013/34/EU (1) bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld en omvat het „aandelenkapitaal” ook het 
eventuele agio; 
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4. Heeft de onderneming reddingssteun ontvangen en is de lening nog niet terugbetaald of is de garantie 

nog niet beëindigd? Of heeft de onderneming herstructureringssteun ontvangen en bevindt de 
onderneming zich nog in een herstructureringsplan? 
Ja  [  ] 
Nee  [  ] 
  

5. In het geval van een onderneming die geen KMO-onderneming is:  
Bedroeg in de afgelopen twee jaar: 
i) De verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen van de onderneming meer dan 7,5 en 
ii) De op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming minder dan 1,0? 
Ja  [  ] 
Nee  [  ] 
N.v.t.  [  ] want de onderneming is een KMO. 
 
 
Ondergetekende verklaart dat aanvragende onderneming niet in financiële moeilijkheden verkeert. 
 
Aanvragende organisatie: …………………………………………………………………………. 
 
 
Naam: ……………………………………………………. Plaats: ……………………………………… 
 
Functie: ………………………………………………… Datum: …………………………………….. 
 
 
 
Handtekening: ……………………………… 
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Bijlage 2 – Toelichting indiening subsidieaanvraag onderzoek 
 
Subsidieaanvraag algemeen 
• De subsidieaanvraag bestaat uit meerdere gedeelten: 

A. De in te vullen velden in ProjectNet 
B. Het ingevulde aanvraagformulier (PDF), dat u meestuurt als bijlage in ProjectNet. 
C. Meerdere (grotendeels verplichte) bijlagen (zie de checklist in Bijlage 8), die u meestuurt 

in ProjectNet. 
• De subsidieaanvraag (inclusief bijlagen) is in het Engels geschreven; Nederlandstalige aanvragen 

worden niet in behandeling genomen. 
 
A. ProjectNet 
 
https://projectnet.zonmw.nl  
 
Projectleden ║ Project members  
• In ProjectNet kunt u maximaal 10 projectgroepleden invoeren. U maakt een keuze uit de volgende 

6 rollen:  
o Hoofdaanvrager: is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het 

aanvraagproces is dit de contactpersoon voor ZonMw. 
o Projectleider/penvoerder: is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project; tijdens de 

uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw. 
o Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte 

kan vertegenwoordigen. 
o Medeaanvrager: heeft – samen met de hoofdaanvrager – een substantiële en actieve rol 

bij het opstellen en indienen van de aanvraag. 
o Projectcommissielid: is actief betrokken bij de uitvoering van het project; denk bijv. aan 

hoofdonderzoeker, co-promotor, HTA-deskundige, data-analist, statisticus etc. 
o Projectadviseur: heeft een adviserende rol bij het project; geen actieve rol in de uitvoering 

van het project en geen direct (financieel) belang. 
• U bent verplicht om in ieder geval de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen: 

o Hoofdaanvrager 
o Projectleider/penvoerder 
o Bestuurlijk verantwoordelijke 

• NB: hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder kunnen dezelfde persoon zijn. 
• Houd bij de samenstelling van uw projectgroep rekening met de juiste expertise die benodigd is 

voor een succesvolle uitvoering van uw project. 
 

Samenvatting ║ Summary 
• In dit veld in ProjectNet vult u de Engelse samenvatting in. 
• Maximaal 2.000 karakters. 
 
Begroting ║ Budget  
• Vul de tabel in  
• Vermeld eventuele cofinanciering inclusief bedrag en de status van toezegging van de 

cofinanciering. 

https://projectnet.zonmw.nl/
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B. Aanvraagformulier  
 
U kunt het aanvraagformulier downloaden 
 
B.1 Algemeen 

- U vult bij alle tekstvakken iets in.  
- Er geldt geen beperking voor het aantal karakters en/of woorden per tekstvak, maar de totale 

omvang van het aanvraagformulier is beperkt tot maximaal 8 A4 pagina’s (inclusief 
literatuurreferenties en exclusief de titelpagina met ‘basic application details’). 

- Inhoudelijke bijlagen kunt u, indien van toepassing, apart uploaden in ProjectNet. 
- Het is ook mogelijk om figuren in te voegen in de tekstvakken. 
- Gebruik lettertype Arial (10-punts grootte). 
- Als u de maximale totale omvang overschrijdt of tekstvakken overslaat, wordt uw aanvraag 

niet in behandeling genomen in deze ronde. 
- Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag definitief gaat uploaden als PDF-bijlagen, deze 

na te lopen op onregelmatigheden. Bij het omzetten van Word naar PDF kan het voorkomen 
dat figuren en/of sommige leestekens en symbolen niet goed worden omgezet. 

 
B.2 Titelpagina 
max 1 pagina A4 
 
Name of main applicant ║ Naam hoofdaanvrager  
Dit is dezelfde hoofdaanvrager als opgegeven in ProjectNet. 
 
Project title ║ Projecttitel  
Vermeld hier de volledige Engelstalige titel. 
 
Korte Nederlandstalige titel 
Geef een Nederlandse titel van maximaal 12 woorden die kort en bondig de essentie van het project 
weergeeft. 
(NB: de titel hoeft niet te worden vereenvoudigd tot ‘lekentaal’, maar moet begrijpelijk zijn voor lezers 
met een basale medische achtergrond. Voorbeelden van een dergelijke titel zijn: 
• (Kosten)effectiviteit van [middel X] bij [aandoening A] 
• Inzet van [methode X] voor verbetering therapietrouw bij patiënten met [aandoening A] 
• Observationeel onderzoek naar [middel X] bij [aandoening A] in [populatie Z] 
 
Dutch lay summary ║ Nederlandse lekensamenvatting 
Geef een Nederlandse lekensamenvatting, passend op de titelpagina (½ A4).  
 
B.3 Subsidieaanvraag 
Totaal max 8 pagina’s A4 – excl. titelpagina, incl. literatuurreferenties   

 
1. Problem definition and objective(s) ║ Probleemstelling en doelstelling(en)  
• Beschrijf duidelijk de probleemstelling: welke relevante vraag/probleem uit de dagelijkse praktijk 

vormt het uitgangspunt voor uw aanvraag?  
• Vermeld duidelijk de doelstelling(en) van uw project. 

 
2. Strategy ║ Plan van aanpak 
Beschrijf in detail het plan van aanpak van (de onderdelen van) het project, inclusief methodiek, 
analyses etc. en de tijdsplanning van de verschillende onderdelen. 

 
3. Feasibility of the project ║ Haalbaarheid van het project  
• Beschrijf en onderbouw de haalbaarheid van de verschillende onderdelen en de bijbehorende 

tijdsplanning.  
• Geef een realistische indruk van de kansen en belemmeringen bij de uitvoer van het project. 
 
4. Patient participation ║ Patiëntenparticipatie  
• ZonMw hecht veel waarde aan patiëntenparticipatie en wil dit terugzien in uw subsidieaanvraag 

en onderzoek. Welke rol vervullen patiënten/ervaringsdeskundigen binnen welke fase van het 
onderzoek? 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A._Application_form_-_Medicinal_cannabis.docx
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• Zie de flyer van Patiëntenfederatie Nederland (Bijlage 3) en de website van het 
Participatiekompas voor richtlijnen over patiëntenparticipatie. 

• Indien het onderwerp niet van toepassing is op uw aanvraag, onderbouwt u dit duidelijk. 
 

 
5.  
A. Expertise, prior activities, publications and products ║ Expertise, voorgaande 
     activiteiten, publicaties en producten  

Geef een overzicht van de aanwezige expertise, reeds uitgevoerde activiteiten, publicaties en 
producten vanuit uw projectgroep, die relevant zijn voor de ingediende aanvraag. 

 
B. Background IP 

Beschrijf, indien van toepassing, wie de rechthebbende is op de background IP (intellectual 
property) / bestaande kennis. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de TTO officer of juridisch 
adviseur van uw organisatie. ZonMw adviseert u om hem/haar zo vroeg mogelijk te betrekken bij 
uw aanvraag indien van toepassing. 

 
6. Literature references ║ Literatuurreferenties  

Vermeld hier de referenties die uw aanvraag inhoudelijk onderbouwen en vermijd opsommingen 
van publicaties van uw projectgroep(leden). 

  

http://www.participatiekompas.nl/methoden-en-tools/overzicht
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Bijlage 3 – Flyer Patiëntenfederatie Nederland over patiëntenparticipatie 
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Bijlage 4 – Toelichting review literatuur 
 
Waarom wordt een review van de literatuur gevraagd? 
Om inzicht te krijgen in de reeds uitgevoerde en lopende studies met betrekking tot het onderwerp c.q. 
onderzoeksgebied van uw aanvraag, wordt een review gevraagd van alle relevante activiteiten op dit 
gebied. 
 
U motiveert wat de toegevoegde waarde zal zijn van de voorgestelde studie ten opzichte van: 
• in de literatuur reeds beschreven onderzoek (waaronder systematische reviews) 
• reeds lopend onderzoek 
• bestaande richtlijnen 
 
Als aannames rond de groepsgrootteberekening ontleend zijn aan de literatuur, vraagt dit ook een 
adequate bespreking. 
 
Hoe wordt de review van de literatuur uitgevoerd? 
Duidelijk moet worden dat een systematische en brede verkenning van de literatuur heeft 
plaatsgevonden en welke bronnen hiervoor zijn geraadpleegd. 
 
Databases 
Raadpleging van onderstaande databases wordt aanbevolen: 
 
• National library of medicine (Medline): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
• Cochrane Library: http://www.cochrane.org/   

o Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 
o Database of Abstracts on Reviews and Effectiveness (DARE) 
o Cochrane Controlled Trial Register (CCTR) 

• Current Controlled Trials (CCT): http://controlled-trials.com/ 
• ClinicalTrials.gov: http://clinicaltrials.gov/ 
• Nederlands Trial Register (NTR): http://www.trialregister.nl  
• NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD): 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm  
• NHS Economic Evaluation Database (NHS-EED) 
• Health Technology Assessment Database (HTA) 
• ECRI database (http://www.ecri.org/) 
 
Daarnaast is het mogelijk andere databases te raadplegen.  
 
Wij verzoeken u het gevraagde overzicht als een aparte PDF-bijlage ‘C. Literature review’ te uploaden 
in ProjectNet. 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochrane.org/
http://controlled-trials.com/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.trialregister.nl/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm
http://www.ecri.org/
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Bijlage 5 – Formulier referentsuggesties 
 

  
 
REFERENTSUGGESTIES 

Aanvrager : 
Titel: 
 

          
VERTROUWELIJK 

 

Goed Gebruik 
Geneesmiddelen 

• Zowel Nederlandse als buitenlandse referenten mogelijk. 
• Referenten mogen op geen enkele wijze betrokken zijn bij de aanvraag of de (mede)aanvrager, 

o.a. blijkend uit:  
o geen gemeenschappelijke publicaties in de afgelopen 3 jaar 
o geen lopend, dan wel recent afgelopen, samenwerkingsverband 
o geen deelname of samenwerking binnen voorliggende aanvraag 

• Referenten werkzaam aan hetzelfde instituut als de aanvrager zijn uitgesloten. 
• Het is niet toegestaan de potentiële referenten te benaderen. 
• Let op: uiterlijk 10 februari 2020 dient het “formulier referentsuggesties” ingediend te worden via 

geneesmiddelen@zonmw.nl.  
 

Referentsuggesties aanvrager           
Gelieve gegevens van referenten zo volledig mogelijk te vermelden,  
maar tenminste naam met initialen, instituut en e-mail adres 
1 Naam:  

Vakgebied/Expertise:  

Instituut:  
 

E-mail:   
 

2 Naam:  

Vakgebied/Expertise:  

Instituut:  
 

E-mail:  
 

3 Naam:  

Vakgebied/Expertise:  

Instituut:  
 

E-mail:  
 

Non-referenten 
 U kunt hier aangeven welke referenten (max. 3) u niet aangeschreven zou willen zien: 

 
1.  Naam: 

Instituut: 
2. Naam: 

Instituut: 
3. Naam: 

Instituut: 
  

mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
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Bijlage 6 – Begroting onderzoeksproject  
 
Bijlage [6a]: Begrotingsformat voor onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen  
 
Bijlage [6b]: Begrotingsformat voor andere type organisaties (subsidieverlening op basis van 
de AGVV)  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Begrotingsformat_voor_onderzoeksorganisaties_en_kennisinstellingen.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Begrotingsformat_voor_andere_type_organisaties.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Begrotingsformat_voor_andere_type_organisaties.xlsx
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Bijlage 7 – Juridische Aspecten 
 
Definities 
• Onderzoeksorganisatie of organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding: een entiteit 

(zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, 
innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), 
ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich 
in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, 
industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de 
resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.  
Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de 
financiering van, de kosten van en de inkomsten uit die economische activiteiten een gescheiden 
boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed op dit soort entiteit 
kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, 
mogen geen preferente toegang tot de door deze entiteit verkregen onderzoeksresultaten 
genieten. 
Zie: artikel 2, punt 83 AGVV.  

 
Criteria voor bedrijfsdeelname 
Indien er in uw aanvraag een bedrijf deelneemt, dient u rekening te houden met de volgende punten:  
• Door projecten met bedrijfsdeelname dient bij uitgewerkte aanvraag een ‘letter of commitment’ te 

worden ingediend, ondertekend door alle deelnemende partners waarin melding wordt gemaakt 
van de toegezegde in kind en/of in cash bijdrage;  

• Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager om de samenwerking goed te regelen. De 
hoofdaanvrager is verplicht om de Knowledge Transfer Office (KTO) en juridische afdeling van 
zijn/haar instelling te betrekken;  

• Bedrijven kunnen geen aanspraak maken op financiering van ZonMw en nemen deel voor eigen 
rekening en risico;  

• Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs.  

 
Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van onrechtmatige staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering een 
finale conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de 
consortiumovereenkomst op te vragen en te beoordelen op conformiteit met het EU-staatssteunrecht, 
de Algemene Subsidiebepalingen van ZonMw en de bijzondere subsidiebepalingen van de 
onderhavige oproep. Indien ZonMw de consortiumovereenkomst niet accepteert of indien een 
onderliggende licentieovereenkomst de benutting van de projectresultaten in juridische zin beperkt, 
wordt geen subsidie verleend.  
 
ZonMw is als zelfstandig bestuursorgaan gehouden zich een eigen oordeel te vormen met betrekking 
tot het risico op het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Acceptatie door ZonMw van de relevante 
overeenkomsten ontslaat de subsidieontvanger niet van zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake van 
het voorkomen van schending van het Europese staatssteunrecht.  
 
In de uitgewerkte aanvraag dient u onder Background Intellectual Property (IP) te beschrijven wie de 
rechthebbende is op de ingebrachte bestaande kennis (background intellectual property). Indien een 
consortiumpartner die bestaande kennis (al dan niet beschermd door een intellectueel 
eigendomsrecht) inbrengt, slechts een gebruiksrecht hierop heeft op grond van een 
licentieovereenkomst met een derde partij, dient deze consortiumpartner aan te tonen dat de 
onderliggende licentieovereenkomst geen juridische beperkingen zal opleveren ten aanzien van de 
benutting (publicatie, disseminatie en utilisatie) van de projectresultaten.  
 
Letter of Commitment  
In geval van cofinanciering vereist ZonMw een Letter of Commitment bij indiening van een 
subsidieaanvraag. Omdat ZonMw zeker wil weten dat cofinanciers van een project zich juridisch 
hebben verplicht tot de toegezegde bedragen voor de cofinanciering is een Letter of Commitment per 
cofinancier bij het indienen van de subsidieaanvraag verplicht. De Letter of Commitment moet op 
briefpapier van de betreffende cofinancier worden geprint en ondertekend door een persoon die 
daartoe gemachtigd is. De Letter of Commitment mag in principe maar één opschortende voorwaarde 
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bevatten, namelijk dat de toezegging met betrekking tot de cofinanciering alléén geldt als ZonMw de 
subsidieaanvraag honoreert. Elke andere voorwaarde zal apart beoordeeld worden door de ZonMw-
jurist.  
 
Consortium en/of sponsorovereenkomst  
De ZonMw Algemene subsidiebepalingen ZonMw (artikel 11) bepalen dat: ‘De resultaten van 
projecten dienen zonder vergoeding ter beschikking te komen van de Nederlandse samenleving dan 
wel van andere projecten op hetzelfde terrein. Eventuele producten kunnen op basis van kostprijs ter 
beschikking worden gesteld. Hiervan kan worden afgeweken als kennisvalorisatie de doelstelling van 
het programma is dan wel wanneer er sprake is van samenwerking met commerciële partijen.’  
Binnen deze oproep worden kennisinstellingen aangemoedigd om samen te werken met bedrijven. Na 
toekenning dient een samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten. ZonMw zal bij de beoordeling 
van de consortiumovereenkomst rekening houden met de belangen van de commerciële partijen en 
specifiek de bepalingen met betrekking tot de (valorisatie van) de projectresultaten.  
Uit de overeenkomst moet blijken dat:  
• Er daadwerkelijke samenwerking is; samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke partijen 

om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van 
een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het 
samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de 
resultaten ervan delen. Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten alsook 
uitsluitend een financiële bijdrage zonder verdere deelname aan het onderzoeksproject worden 
niet als vormen van samenwerking beschouwd;  

• Onderzoeksorganisaties het recht hebben om hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren;  
• De kennis die voortkomt uit de samenwerking publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt.  
 
Daarnaast dienen er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken te worden gemaakt over het 
intellectuele eigendom van de kennis en over de producten die in het project worden ontwikkeld. Bij 
projecten met bedrijfsdeelname dienen deze afspraken over intellectueel eigendom in 
overeenstemming met de Kaderregeling voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I-
kaderregeling) te zijn:  
• Resultaten van een samenwerkingsproject waaraan geen intellectuele eigendomsrechten kunnen 

worden verleend mogen worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten die uit de 
activiteiten van de onderzoeksorganisatie(s) voortvloeien volledig aan de 
onderzoeksorganisatie(s) worden toegekend; of  

• De onderzoeksorganisatie(s) van de deelnemende bedrijven een vergoeding ontvangt die 
overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het 
samenwerkingsproject en die worden overgedragen aan de deelnemende bedrijven. Eventuele 
bijdragen van deelnemende private partij(en) in de kosten van de publieke partij(en) worden in 
mindering op de compensatie gebracht.  

 
Beoordeling: De consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante 
overeenkomsten worden als onderdeel van het subsidieverleningsproces door ZonMw beoordeeld op 
conformiteit met voornoemde vereisten. Acceptatie van deze afspraken door ZonMw is één van de 
voorwaarden voor honorering. Naast deelnemen aan een consortium kan een organisatie ook 
besluiten financieel bij te dragen aan een project en verder niet actief deel te nemen in de uitvoering 
ervan. Deze organisatie is dan een sponsor of co-financier. Vaak sluit een sponsor een aparte 
overeenkomst af met de hoofdaanvrager/projectleider waarin de voorwaarden worden vastgelegd 
waaronder de sponsor een financiële bijdrage levert aan het project (de sponsorovereenkomst). 
 
Op de ZonMw website Juridische aspecten bij samenwerken vindt u een voorbeeldovereenkomst als 
hulpmiddel bij het opstellen van een consortium- en/of sponsorovereenkomst.  
 
Wij verzoeken u in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de juridische afdeling, de 
afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer Office (KTO) van uw organisatie voor hulp bij het 
opstellen van de consortium- en of sponsorovereenkomst.  
 
Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs. Derhalve dienen de termen 
‘beschikbaar/beschikbaarheid’ en ‘redelijke en betaalbare prijs’ onderdeel te zijn van de afspraken met 
betrekking tot de (project)resultaten zoals deze voorafgaand aan de start van het project in de 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
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consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante overeenkomsten (b.v. 
sponsorovereenkomst of licentieovereenkomst), door de betrokken partijen zijn vastgelegd. De 
verplichtingen van partijen met betrekking tot ‘beschikbaar/beschikbaarheid’ en ‘redelijke en 
betaalbare prijs’ in relatie tot de (project)resultaten, worden aangegaan onder voorwaarde dat deze 
verplichtingen worden overgenomen door opvolgende partijen (kettingbeding). U dient tijdig contact op 
te nemen met de juridische afdeling, de afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer Office (KTO) 
van uw organisatie. 
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Bijlage 8 – Checklist indiening subsidieaanvraag onderzoek 
 
Voor de volledige indiening van uw subsidieaanvraag dient u de afzonderlijke bijlagen in PDF-format 
te uploaden in ZonMw ProjectNet. Gelieve hierbij de onderstaande nummering en benaming aan te 
houden voor de verschillende bestanden, zowel in de bestandsnaam als in de koptekst van de 
bijlage.  
 
        
VERPLICHTE BIJLAGEN (PDF) TAAL 

A Aanvraagformulier 
Volledig ingevuld aanvraagformulier. Maximaal 8 pagina’s (exclusief 
titelpagina, inclusief literatuurreferenties) 
 

EN 

A2 Lijst van deelnemende centra (indien van toepassing) EN 

B Begrotingsformat 
Volledig ingevuld in het juiste Engelstalige Excel format: 
Onderzoeksorganisatie of kennisinstelling / Ander type organisatie  
 

EN/NL 

C Literatuur review EN 

D Intentieverklaring - samenwerking 
 

EN of NL 

E Intentieverklaring  
Template voor sponsors en template voor project partners. 

EN of NL 

F Planning en milestones 
(verplicht indien uw aanvraag uit meerdere fases bestaat) 
Max. 2 pagina’s 

EN 

G1 Formulier EU_SME Self Assessment Wizard (indien van toepassing) EN 

G2 Verklaring ‘Cumulatie van steun’ (indien van toepassing) NL 

G3 Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ (indien van 
toepassing) 

NL 

G4 Verklaring ‘Onderneming niet in financiële moeilijkheden’ (indien van 
toepassing) 

NL 

OPTIONELE BIJLAGEN (PDF)  
H Steunbrief 

ondersteuningsbrieven, bijvoorbeeld van patiëntenorganisaties. 
EN of NL 

I Appendix … 
aanvullende inhoudelijke bijlagen (figuren, tabellen etc.). 

EN 

 
 
Vergeet niet na indiening in ProjectNet de ‘verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ 
naar ZonMw te sturen. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A._Application_form_-_Medicinal_cannabis.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Begrotingsformat_voor_onderzoeksorganisaties_en_kennisinstellingen.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Begrotingsformat_voor_andere_type_organisaties.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/T1._Letter-of-commitment-sponsor.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/T2._Letter-of-commitment-project-partner.docx
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=K39lIbagPoEnAydJH9g4F_hvaSotJIcd29MiGI9s9zP-pDhsUCBJ!236993989?execution=e1s1
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