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1. Inleiding 
 
In het WHO rapport Priority Medicines for Europe and the World: A public 
Health Approach to innovation uit 2004 staan zeldzame aandoeningen vermeld als 
aandachtsgebied. Het rapport geeft aan dat er voorlopig nog behoefte blijft aan het 
verbeteren van de kennis van zeldzame aandoeningen op fundamenteel moleculair niveau. 
Daarnaast staat in het rapport de aanbeveling om translationeel onderzoek te stimuleren 
voor die aandoeningen, waar fundamentele kennis wel aanwezig is. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2004 in het ZonMw 
programma STIGON-Weesgeneesmiddelen de opdracht gegeven om een programma 
geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen (weesgeneesmiddelen) te ontwikkelen. 
Dit programmavoorstel is uitgewerkt onder auspiciën van de Stuurgroep  
Weesgeneesmiddelen en de begeleidingscommissie van het programma STIGON-
Weesgeneesmiddelen. 
 
Het uiteindelijke programmavoorstel “Van verwezen naar genezen” is goedgekeurd door het 
ZonMw-bestuur en is in 2007 aangeboden aan het Ministerie van VWS. In december 2009 
heeft het Ministerie het programmavoorstel goedgekeurd en daarvoor de financiële middelen 
beschikbaar gesteld (zie bijlage IV – opdrachtbrief van VWS). 
 
Het programma heeft een budget van 13,6 miljoen Euro voor de jaren 2009 – 2017 (zie 
bijlage V – programmabegroting). 
 



 

 5 

2. Achtergrond en doelen van het programma 
 
De reden om specifiek aandacht te schenken aan onderzoek van zeldzame aandoeningen is 
het gegeven dat een groot aantal mensen lijdt aan een aandoening, die op zich weinig 
voorkomt. Het aantal zeldzame aandoeningen is naar schatting 5000-80001. Volgens de 
Europese definitie is een zeldzame aandoening een levensbedreigende of chronisch 
invaliderende aandoening die bij niet meer dan 5 op 10.000 inwoners in de Europese Unie 
voorkomt2. Gebaseerd op de schatting dat 6-8% van de totale bevolking in de Europese 
Unie aan een zeldzame aandoening lijdt, gaat het om een populatie van 27-36 miljoen 
patiënten. Schattingen van het aantal mensen in Nederland met een zeldzame aandoening 
variëren van tenminste 200.000 tot maximaal 1,2 miljoen patiënten. Ongeveer 80% van de 
zeldzame aandoeningen heeft een erfelijke component. Deze impact op de volksgezondheid 
wordt nog wel eens onderschat. 
Voor sommige zeldzame aandoeningen is dankzij onderzoek een goede behandeling 
beschikbaar. Inmiddels zijn in de Verenigde Staten meer dan 350 weesgeneesmiddelen 
geregistreerd en in Europa ruim 70 weesgeneesmiddelen. Van veel andere 
zeldzame aandoeningen ontbreekt echter de kennis die nodig is om een behandelmethode 
te kunnen ontwikkelen. Hierbij moet men denken aan een gebrek aan kennis en inzicht in de 
oorzaak van de ziekte en het natuurlijke beloop, hetgeen een (vroege) diagnosestelling 
bemoeilijkt. Door een gebrek aan kennis van het ziektemechanisme zijn aangrijpingspunten 
voor een geschikte therapie onbekend. Van een aantal ziekten die al beter zijn onderzocht is 
nog te weinig kennis beschikbaar over de juiste medische zorg, farmacologische interventies 
of over het ondergebruik van medicatie. Om deze kennisleemten in de verschillende 
aspecten van zeldzame aandoeningen te verkleinen is een gestructureerde, 
programmatische aanpak bij uitstek geschikt. 
 
1. Multidisciplinaire doorbraakprojecten 
Het stimuleren van translationeel onderzoek zal plaatsvinden door grote projecten 
te financieren van multidisciplinaire groepen die de ambitie hebben om binnen vijf jaar een 
doorbraak voor therapieën voor zeldzame aandoeningen te bereiken. Deze consortia, 
bestaande uit onderzoekers en clinici, tonen massa en focus, zijn ingebed in een 
internationaal netwerk en hebben een bewezen staat van dienst. 
Er dient een duidelijke patiëntenparticipatie te worden getoond bij ontwerp, uitvoering en 
implementatie van het onderzoek. Daarnaast dient ook perspectief op of daadwerkelijke 
participatie van de industrie te zijn, afhankelijk van het stadium van onderzoek in het project. 
Alle subsidieaanvragen voor grote doorbraakprojecten worden in één ronde beoordeeld. 
Indien in één ronde minder dan het beoogde aantal excellente doorbraakprojecten worden 
gehonoreerd, zal een tweede subsidieronde worden georganiseerd. 
 
2. Kleine aanjaagprojecten 
Daarnaast worden ook circa vier kleine onderzoeksprojecten gefinancierd die in maximaal 
1-2 jaar een idee voor een therapie voor een zeldzame aandoening verder uitwerken tot 
'proof of principle/concept’; deze zouden daarna bijvoorbeeld een vervolg kunnen krijgen in 
een transnationaal programma of een E-Rare call. 
Voorbeelden van zo’n project kunnen zijn: 

•  Het onderzoeken van een idee voor een nieuwe therapie in een celmodel of diermodel, 

•  Vroege klinische trial: kleine experimentele studie in een ziekenhuis, eventueel met 
    patiënten, voor het aantonen van principe/concept, 

•  Het onderzoeken van de mogelijkheid van uitbreiding van een behandeling met een 
    geregistreerd geneesmiddel naar een zeldzame indicatie, waarvoor het geneesmiddel 
    niet is geregistreerd, 

•  Het onderzoeken van een toepassing van een molecuul dat off patent is voor een 
    behandeling van een zeldzame aandoening. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm  
2
 zie ook www.orpha.net  
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De subsidieaanvragen voor deze projecten worden eveneens in één ronde beoordeeld. 
Indien in één ronde minder dan het beoogde aantal aanjaagprojecten wordt gehonoreerd, 
kan een tweede subsidieronde worden georganiseerd.  
 
3. Internationalisering en netwerken 
Dit programma stimuleert ook het netwerken tussen nationale en internationale 
onderzoekers en clinici. 
 

⇒⇒⇒⇒ Deelname binnen het projectenprogramma van E-Rare 
Nederlandse onderzoekers en clinici worden door deelname aan het projectenprogramma 
van het ERA-NET project E-Rare gestimuleerd om nieuwe internationale samenwerkingen 
aan te gaan of netwerkcontacten te intensiveren door middel van een gemeenschappelijk 
onderzoeksproject. In de gehonoreerde transnationale projecten van de Joint Call van 2009 
worden de Nederlandse onderzoeksgroepen gefinancierd vanuit dit programma (totaal 14 
groepen; totale subsidie 1,67 M€). Nederlandse deelname aan toekomstige calls is 
vooralsnog onbekend. 
 

⇒⇒⇒⇒ (Inter)nationale netwerken 
Een klein deel van het programmabudget is gereserveerd om Nederlandse onderzoekers en 
clinici te stimuleren om meer (inter)nationale netwerken aan te gaan. Dit budget kan worden 
gebruikt voor het organiseren van (inter)nationale workshops in Nederland met als doel om 
samenwerking te bevorderen op het gebied van zeldzame aandoeningen. Daarnaast kan op 
dit budget ook een beroep worden gedaan voor het financieren van reis- en verblijfkosten 
voor een periode van maximaal drie maanden van een Nederlandse onderzoeker of clinicus 
in een buitenlandse kliniek of laboratorium om onderzoek te doen of een techniek te leren. 
De indieningen kunnen doorlopend plaatsvinden, maar dienen tenminste zes maanden van 
tevoren te worden ingediend. 
 
 
 
De hoofddoelstelling van dit strategische onderzoeksprogramma is het stimuleren  
van translationeel onderzoek op het gebied van zeldzame aandoeningen met als 
einddoel het ontwikkelen van therapieën. 
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3. Opzet van het programma 
 
Aan de hand van de beschreven doelstellingen worden binnen het programma de volgende 
projecttypen (subsidievormen) onderscheiden: 
 

1. Multidisciplinaire doorbraakprojecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe 
therapieën;  

2. Kleinschalige aanjaagprojecten, gericht op 'proof of principle/concept'  
3. Netwerksubsidies 

 
In het programma Zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen wordt gebruik gemaakt 
van de sterke punten in Nederland rondom zeldzame aandoeningen: de uitstekende 
kwaliteit en infrastructuur van het fundamenteel onderzoek, het klinische onderzoek en de 
goed georganiseerde patiëntenverenigingen. Bovendien kan met dit programma meer 
verbinding gelegd worden tussen universitair onderzoek en de bedrijvigheid in Nederland.  
 
De definitie van de zeldzame aandoeningen wordt gehanteerd, die staat omschreven in de 
Europese Verordening Weesgeneesmiddelen. Deze luidt dat niet meer dan 5 : 10.000 
inwoners in de Europese Unie aan deze aandoening mogen lijden en dat de aandoening een 
levensbedreigende of chronische invaliderende aandoening dient te zijn3.  
 
(NB: De Europese Verordening Weesgeneesmiddelen geldt ook voor een nieuw product van 
grote waarde voor een aandoening waaraan meer dan 5 : 10.000 inwoners in de Europese 
Unie lijdt, maar dat zonder extra inspanning niet op de markt zou komen. Voor deze laatste 
groep van aandoeningen kan geen project worden ingediend in dit programma.) 
 
Het programma is open voor onderzoek aan alle zeldzame aandoeningen die voldoen aan 
bovenstaande definitie. Er worden geen zeldzame ziekten uitgesloten voor subsidiëring door 
dit programma, tenzij: 
 

• het duidelijk is dat een meer voorkomende aandoening zodanig is onderverdeeld dat 
deze als (groep van) zeldzame aandoeningen zou kunnen worden gezien volgens de 
definitie, maar dit in strikte zin niet is; 

• voor de zeldzame aandoening al werkzame, voor deze indicatie geregistreerde, 
geneesmiddelen voor handen zijn. Uitzondering hierop kan zijn dat duidelijk 
aangegeven kan worden dat het ingediende onderzoek zal leiden tot een veiliger of 
werkzamer of anderszins klinisch superieur geneesmiddel; 

• voor de zeldzame aandoening de ontwikkeling van een geneesmiddel al zover is 
gevorderd dat registratie van het geneesmiddel aanstaande is. Uitzondering hierop 
kan zijn dat duidelijk aangegeven kan worden dat het ingediende onderzoek zal 
leiden tot een veiliger of werkzamer of anderszins klinisch superieur geneesmiddel. 

 
Vanwege de beoogde integrale en multidisciplinaire aanpak zijn subsidies beschikbaar met 
een omvang van maximaal 3 M€ voor maximaal vijf jaar. 
 
In het totale programmabudget (zie bijlage V) is 9 M€ begroot voor de multidisciplinaire 
doorbraakprojecten, waardoor tenminste drie van dergelijke projecten gehonoreerd kunnen 
worden. 
 
Afhankelijk van de kwaliteit van de aanvragen vindt in principe één aanvraagronde plaats 
voor de multidisciplinaire doorbraakprojecten.  
 

                                                 
3
 zie ook www.orpha.net  
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4. Programma procedures 
 

4.1 Selectieprocedures en criteria 
In dit programma worden verschillende soorten projecten gefinancierd, die 
volgens de gangbare ZonMw procedures worden beoordeeld. De keuze van de procedure 
is afhankelijk van de steunvorm. In het programma wordt uitgegaan van een bottom-up 
benadering. 
 

• Multidisciplinaire doorbraakprojecten 
Geïnteresseerden kunnen na een gepubliceerde oproep tot indiening van projectvoorstellen 
een projectidee in de Engelse taal opstellen en indienen. Deze projectideeën worden door 
de programmacommissie op een aantal criteria beoordeeld. Naast de algemene 
beoordelingscriteria voor kwaliteit4 worden voor deze doorbraakprojecten ook de 
relevantiecriteria translationeel karakter, kansrijkheid op het ontwikkelen van een therapie, 
participatie van patiënten en van industrie, internationale positionering, record van 
de aanvragers en plan van aanpak rond interne communicatie in het project gehanteerd. 
De programmacommissie bepaalt de beoordelingsschalen voor kwaliteit en relevantie. 
Indien twee projecten op grond van de criteria overall kwaliteit en overall relevantie gelijk 
worden beoordeeld, zal de hoogte van de ziektelast van de onderzochte zeldzame 
aandoening als extra criterium worden gehanteerd. Het project, dat aandacht besteedt aan 
de zeldzame aandoening met de hoogste ziektelast zal in dat geval geprioriteerd worden. 
 
Onder translationeel karakter wordt verstaan dat in het project gewerkt wordt aan het 
vertalen van moleculair/mechanistische kennis naar een klinische toepassing en vice versa. 
De projecten dienen het ontwikkelen van een therapie voor een zeldzame aandoening als 
einddoel te hebben. Patiëntenregistraties, onderzoek naar klinische eindpunten, onderzoek 
naar natuurlijk beloop van de aandoening en plaatsbepaling van een weesgeneesmiddel in 
de behandeling vallen in dit programma ook onder dit karakter, omdat zij essentiële 
informatie opleveren voor het kunnen uitvoeren van klinische studies. De onderzoekers 
dienen duidelijk aan te geven in hun aanvraag hoe kansrijk het is dat op grond van het 
voorgestelde onderzoek een therapie ontwikkeld kan worden en op welke termijn verwacht 
kan worden dat de farmaceutische industrie deze therapie verder in ontwikkeling neemt. 
 
Bij participatie van patiënten dient aangetoond te worden dat er patiëntenparticipatie is bij 
ontwerp, uitvoering en implementatie van het onderzoek en de resultaten. 
 
Onder perspectief op participatie van de industrie wordt verstaan dat aangetoond dient te 
worden dat er samenwerking is of contacten zijn met de farmaceutische industrie (SME of 
grotere bedrijven). 
 
Onder internationaal goede positionering wordt verstaan dat naast aantoonbare publicaties 
in internationale wetenschappelijke tijdschriften ook aantoonbare netwerken gevormd zijn 
met andere internationale onderzoekers en clinici op het gebied van de zeldzame 
aandoening(en) waar de aanvraag voor dient. 
 
Onder record van de aanvragers wordt verstaan dat naast bovenstaande internationale 
positionering ook meegewogen wordt in hoeverre de aanvragers in het verleden met 
verschillende wetenschappelijke en klinische disciplines, patiënten(organisaties) en industrie 
hebben samengewerkt, of men in staat wordt geacht een groot multidisciplinair project te 
leiden en een deel van de resultaten kan afstaan aan andere partners.  
Het record dient niet alleen in de (voor)aanvraag verwerkt te worden, maar zal ook getoetst 
worden via een interview tijdens de procedure (in de fase van de uitgewerkte aanvragen). 

                                                 
4
 Zie ZonMw uitgave ‘Procedures (2002)’, te downloaden via de website www.zonmw.nl 
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De programmacommissie selecteert de best passende en meest kansrijke projecten en 
nodigt de aanvragers uit een volledig uitgewerkt projectvoorstel in het Engels te schrijven. 
De vooraanmeldingen geven de commissie tevens de gelegenheid om bij te sturen bij de 
uitwerking van de subsidieaanvraag. Uitgewerkte voorstellen zullen vervolgens op de 
verschillende hierboven beschreven criteria worden beoordeeld, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van expertise van referenten (nationale en internationale wetenschappers, 
entrepreneurs en patiëntenorganisaties). De programmacommissie zet alle overwegingen 
naast elkaar en besluit welke projecten worden gehonoreerd. In de procedure wordt ook een 
interviewronde gehouden door de programmacommissie met de hoofdaanvragers van de 
projecten. 
 
Elk gehonoreerd project zal gedurende de uitvoering worden ondersteund door een 
begeleidingscommissie (zie 4.3). 
 
Begroting kosten doorbraakprojecten 
Bij het indienen van een projectidee wordt slechts een totaalbedrag gevraagd zonder 
verdere specificatie. Bij een uitgewerkte subsidieaanvraag dient een gespecificeerde 
begroting te worden ingediend cf. het betreffende ZonMw format; het totaalbedrag mag niet 
meer dan 15% afwijken van het bedrag opgevoerd in het projectidee. Op deze begroting zijn 
de ZonMw subsidievoorwaarden5 van toepassing. 
Voor de financiering van economische activiteiten in een project gelden specifieke 
aanvullende voorwaarden (zie bijlage Ia). Ook de samenwerking met internationale partners 
is gebonden aan voorwaarden (zie bijlage II). 
 

• Kleinschalige aanjaagprojecten 
Geïnteresseerden kunnen na een gepubliceerde oproep tot indiening van projectvoorstellen 
een projectidee in de Engelse taal opstellen en indienen. Deze projectideeën worden door 
de programmacommissie op een aantal criteria beoordeeld. Naast de algemene criteria voor 
kwaliteit6 worden voor de aanjaagprojecten de relevantiecriteria kansrijkheid van succes van 
het project en record van de aanvrager(s) beoordeeld. 
De programmacommissie bepaalt de beoordelingsschalen voor kwaliteit en relevantie. 
De onderzoekers dienen duidelijk aan te geven in hun aanvraag waarom hun voorgestelde 
idee gehonoreerd zou moeten worden en hoe kansrijk het is dat op grond van het 
voorgestelde onderzoek een therapie ontwikkeld kan worden. Onder record van de 
aanvrager(s) wordt verstaan dat de aanvrager(s) wetenschappelijke ervaring heeft/hebben 
met de te onderzoeken zeldzame aandoening(en) en/of met het te onderzoeken molecuul. 
Daarnaast dient de aanvrager aan te kunnen tonen dat er samenwerking bestaat danwel 
contacten zijn met de farmaceutische industrie (SME of grotere bedrijven), of een 
aantoonbare intentie hiertoe. 
De programmacommissie selecteert de best passende en meest kansrijke projecten en 
nodigt de aanvragers uit een volledig uitgewerkt projectvoorstel in het Engels te schrijven. 
De projectideeën geven de commissie tevens de gelegenheid om bij te sturen bij de 
uitwerking van de subsidieaanvraag. Uitgewerkte voorstellen zullen vervolgens op 
verschillende criteria worden beoordeeld waarbij gebruik gemaakt wordt van expertise van 
referenten ((inter)nationale wetenschappers, entrepreneurs en patiëntenorganisaties). 
De programmacommissie zet alle overwegingen naast elkaar en besluit welke projecten 
worden gehonoreerd.  

 

                                                 
5
 Zie ‘ZonMw Subsidievoorwaarden (2009)’, te downloaden via de website www.zonmw.nl  
6
 Zie ZonMw uitgave ‘Procedures (2002)’, te downloaden via de website www.zonmw.nl  
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• (Inter)nationale netwerken 
Subsidieaanvragen voor het organiseren van workshops of voor werkbezoeken kunnen 
doorlopend plaatsvinden, maar dienen tenminste zes maanden van tevoren ingediend 
te worden voordat de workshop of het werkbezoek plaatsvindt. Deze periode biedt de 
mogelijkheid om de indiening voor te leggen aan de programmacommissie voor een 
beoordeling en voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvraag. De 
programmacommissie zal via een schriftelijke ronde het besluit over het project nemen, 
waarbij de meerderheid van stemmen zal gelden. 
 
 
4.2 Taak en samenstelling programmacommissie 
Volgens de gebruikelijke ZonMw procedure is een programmacommissie ingesteld. 
Daarnaast wordt voor elk multidisciplinair doorbraakproject ook een begeleidingscommissie 
ingesteld. 
De taken van de programmacommissie houden in: 

• Ten uitvoer brengen van het programma volgens het goedgekeurde programmavoorstel. 
Hierbij dienen de doelstellingen van het programma, de eenheid en de samenhang binnen 
het programma te worden bewaakt; 

• Uitzetten van oproepen voor het indienen van onderzoeksvoorstellen die kunnen bijdragen 
aan de doelstellingen van het programma; 

• Beoordelen van de projectvoorstellen op verschillende criteria voor de doelstellingen van 
het programma; 

• Prioriteren van de voorstellen en ter honorering voorleggen aan het ZonMw bestuur; 

• Goedkeuring geven aan de samenstelling van de begeleidingscommissies van de 
gehonoreerde multidisciplinaire projecten; 

• Bewaken van de voortgang en evaluatie van de gehonoreerde grote multidisciplinaire 
projecten en van de gehonoreerde kleine aanjaagprojecten op grond van een 
voortgangsrapportage dat elk project halverwege de looptijd dient in te leveren en na 
afloop van het project; 

• Bewaken van de voortgang van het programma en de opdrachtgever hiervan op de hoogte 
houden. 

 
De programmacommissie bestaat uit 11 leden met een brede expertise op het gebied van 
zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen (zie bijlage III). Commissieleden zijn 
experts of afgevaardigden op het vlak van fundamenteel onderzoek en van klinisch 
onderzoek, van patiëntenorganisaties en van de farmaceutische industrie. Vanwege het 
multidisciplinaire karakter van de projecten is het belangrijk dat de vier verschillende 
disciplines (fundamentele onderzoekers, klinische onderzoekers, patiëntenorganisaties en 
farmaceutische industrie) voldoende zijn vertegenwoordigd in de programmacommissie.  
Tevens neemt een vertegenwoordiger van VWS als waarnemer aan de commissie deel. Bij 
de samenstelling van de programmacommissie is rekening gehouden met de code 
belangenverstrengeling van ZonMw7. 

4.3 Taak en samenstelling begeleidingscommissies 
Elk gehonoreerd multidisciplinair doorbraakproject wordt geadviseerd door een eigen 
begeleidingscommissie. De taak van elke begeleidingscommissie behelst het begeleiden en 
adviseren van een individueel multidisciplinair project voor translationeel onderzoek, om de 
kansrijkheid te verhogen dat de uitkomsten van het project daadwerkelijk leiden tot een 
therapie en ten goede zullen komen aan de patiënten. De begeleidingscommissie zal zelf (in 
overleg met de projectaanvragers) bepalen hoe de begeleiding het beste kan plaatsvinden. 
De secretaris van de programmacommissie is tevens secretaris van de begeleidings-
commissies. De secretaris coördineert de uitwisseling van informatie tussen de 
begeleidingscommissies en de programmacommissie. 
De samenstelling van de begeleidingscommissies zal bestaan uit vier tot zes personen met 
een brede expertise op het vlak van translationeel onderzoek en met een groot netwerk. 

                                                 
7
 Code Belangenverstrengeling ZonMw (oktober 2010), te downloaden via de website www.zonmw.nl  
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Ervaring op het vlak van zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen strekt tot 
aanbeveling, maar is niet persé noodzakelijk. De samenstelling van de commissie 
wordt per individueel project voorgesteld door de secretaris en goedgekeurd door 
de programmacommissie. De aanvragers van het gehonoreerde project kunnen suggesties 
geven voor de samenstelling van de begeleidingscommissie. Bij de samenstelling van de 
begeleidingscommissies wordt rekening gehouden met de code belangenverstrengeling van 
ZonMw. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ad hoc leden worden uitgenodigd om 
expertise aan te vullen tijdens de voortgang van de projecten. 
De eindverantwoordelijkheid van de resultaten en de implementatie van een project ligt bij 
de projectaanvragers; de begeleidingscommissie heeft een adviesfunctie. 
 
4.4 Kennisoverdracht en implementatie 
Omdat er verschillende nationale en internationale initiatieven zijn en ontwikkeld worden op 
het vlak van zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen is een budget gereserveerd 
om symposia en workshops te organiseren voor het uitwisselen van informatie over deze 
initiatieven en van de kennis die wordt verkregen in dit programma – onderling binnen de 
projecten via workshops of in groter (inter)nationaal verband via symposia. Deze activiteiten 
vinden in nauwe samenwerking met de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen en de 
medewerkers binnen het ZonMw programma STIGON-Weesgeneesmiddelen plaats. 
Wanneer de drie multidisciplinaire projecten zijn gehonoreerd, wordt een eerste symposium 
georganiseerd (voor planning zie tabel hieronder). Tijdens dit symposium zal een update 
gegeven worden van de stand van zaken rond zeldzame aandoeningen en 
weesgeneesmiddelen. 
Daarnaast zullen de aanvragers van de drie gehonoreerde projecten gelegenheid krijgen 
hun project te presenteren. Dit symposium kan tevens gebruikt worden om de netwerken te 
versterken. Wanneer de aanjaagprojecten zijn gestart, wordt een workshop georganiseerd 
om alle aanvragers van de gehonoreerde projecten gelegenheid te bieden hun project te 
presenteren. Een tweede workshop wordt georganiseerd na twee jaar om hen de 
gelegenheid te bieden de resultaten van de aanjaagprojecten te presenteren. Circa vijf jaar 
na de start van de multidisciplinaire doorbraakprojecten vindt een eindsymposium plaats. 
 
4.5 Planning 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten in het programma. 
 

Activiteit Periode 

Start programma Januari 2011 
  

Doorbraakprojecten 

Subsidieronde doorbraakprojecten April 2011 – Maart 2012 

Start doorbraakprojecten Tweede helft 2012 

Einde doorbraakprojecten Tweede helft 2017 

  

Aanjaagprojecten 

Subsidieronde aanjaagprojecten Voorjaar 2012 – Winter 2012 

Start aanjaagprojecten Eerste helft 2013 

Einde aanjaagprojecten Eerste helft 2015 

  

Netwerken 

Indiening subsidieaanvragen Najaar 2011 – Zomer 2015 

  

Kennisoverdracht 

Symposium Zomer 2012 

Workshop 1 Eerste helft 2013 

Workshop 2 Eerste helft 2015 

Eindsymposium Tweede helft 2017 
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5. Bijlagen  
 
Bijlage Ia – Financiering voor economische activiteiten en staatssteunregels 

 

ZonMw hanteert als subsidievoorwaarde dat ingediende projecten niet leiden tot staatssteun, 
die bij de Europese Commissie moet worden aangemeld. In het navolgende wordt toegelicht 
hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan.  
 
Let op: het is de verantwoordelijkheid van de aanvragers om dit te onderzoeken en bij 
hun aanvraag toe te lichten waarom zij menen dat aan deze voorwaarde is voldaan. 
 
In twee situaties is er geen probleem: 
A.  er is geen sprake van staatssteun; 
B.  er is sprake van staatssteun, die echter niet hoeft te worden aangemeld.   
Beide situaties worden hieronder toegelicht. 

 

A.  Er is geen sprake van staatssteun 
De staatssteunregels zijn van toepassing op maatregelen die aan alle criteria van artikel 87 
lid 1 EG voldoen. Het moet gaan om: 
(1) een financieel voordeel (2) uit overheidsmiddelen dat toekomt aan (3) een bepaalde  
(4) onderneming of bepaalde ondernemingen, met als gevolg dat (5) de concurrentie wordt 
vervalst en (6) het handelsverkeer tussen lidstaten van de EU kan worden beïnvloed. 
 
In geval van subsidieaanvragen op grond van het PM Rare programma is vooral de vierde 
voorwaarde van praktisch belang. Als onderneming wordt beschouwd iedere eenheid, 
ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. “Economische activiteit” 
is een ruim begrip: elke activiteit die op de markt tegen winst wordt aangeboden of kan 
worden aangeboden, kan als zodanig worden aangemerkt. Het komt daarbij aan op de 
activiteit waarvoor de betreffende subsidie wordt ingezet, niet op de overige activiteiten die 
de aanvrager verricht. 
 
Als de subsidie niet bestemd is voor een economische activiteit en de aanvrager daarom niet 
als onderneming handelt, blijven de staatssteunregels buiten beeld. Een voorbeeld daarvan 
zijn onderzoeksactiviteiten die onderzoeksorganisaties niet in opdracht van derden 
verrichten.8  
 
B.  Er is wel sprake van steun, maar die hoeft niet te worden aangemeld 
Indien de subsidie wél bestemd is voor een economische activiteit, zal sprake zijn van een 
onderneming. In de meeste gevallen zal ook aan de overige voorwaarden van artikel 87 lid 1 
zijn voldaan zodat de subsidie dan als staatssteun is aan te merken.  
Als de aangevraagde subsidie staatssteun oplevert, kan zij alleen worden toegekend als zij 
is vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie. 
 
Hiervoor zijn de volgende regelingen van belang: 
1)  De-minimisregeling: als de subsidie minder dan € 200.000 per onderneming bedraagt 
gerekend over drie boekjaren, gaat men ervan uit dat het handelsverkeer tussen lidstaten 
niet wordt beïnvloed en hoeft geen aanmelding bij de Europese Commissie plaats te 
vinden.9 
 
2)  Algemene Groepsvrijstellingsverordening10: de Verordening bepaalt dat staatssteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie die voldoet aan een aantal voorwaarden, van 
aanmelding is vrijgesteld.  

                                                 
8
  Zie voor een toelichting de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (2006/C 323/01), paragraaf 3.1.1 
9
  Op grond van Verordening nr. 1998/2006   

10
 Op grond van Verordening nr. 800/2008 
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Allereerst moet een steunmaatregel voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie voldoen aan 
een aantal algemene voorwaarden, die gelden voor alle vormen van steun die door de 
verordening worden bestreken. 
− Er moet sprake zijn van doorzichtige steun (art. 5) . Daaronder wordt in ieder geval 

verstaan steun in de vorm van subsidies.  
− De hoogte van de steun mag bepaalde drempels niet overschrijden (art. 6, lid 1): die 

drempels liggen aanzienlijk hoger dan de voor een PM Rare project beschikbare 
middelen. 

− De steun moet een ‘stimulerend effect’ hebben (art. 8).  
Steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s of MKB11) wordt geacht een 
stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde vóórdat de werkzaamheden aan 
het project of de activiteit zijn begonnen, een steunaanvraag bij de betrokken lidstaat 
heeft ingediend (art. 8 lid 2).  
Voor steun aan grote ondernemingen geldt daarnaast nog dat de lidstaat zich ervan moet 
vergewissen dat de door de begunstigde onderneming voorbereide documenten 
aantonen dat aan één of meer van de volgende criteria is voldaan: a. een wezenlijke 
toename van de omvang van het project of de activiteit als gevolg van de steun; b. een 
wezenlijke toename van de reikwijdte van het project of de activiteit als gevolg van de 
steun; c. een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de begunstigde voor het 
project of de activiteit als gevolg van de steun; d. een wezenlijke toename van de 
snelheid waarmee het betrokken project of de betrokken activiteit wordt voltooid. 

In de praktijk zal een PM Rare subsidie in elk geval voldoen aan de eerste twee 
voorwaarden en in beginsel ook aan de derde voorwaarde.  
 
Daarnaast gelden specifieke criteria ten aanzien van de maximaal toegestane 
steunintensiteit voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (art. 31). De steunintensiteit is 
het percentage van de totale “in aanmerking komende kosten” dat uit de subsidie wordt 
gedekt. Bij de berekening van de steunintensiteit gaat het om de cijfers vóór aftrek van 
belastingen of andere heffingen.  
 
Het gesteunde deel van het onderzoeksproject valt volledig binnen één of meer van de 
volgende onderzoekscategorieën: 
a) fundamenteel onderzoek; 
b) industrieel onderzoek; 
c) experimentele ontwikkeling. 
 
De steunintensiteit bedraagt maximaal: 
a) 100% voor fundamenteel onderzoek; 
b)   50% voor industrieel onderzoek; 
c)   25% voor experimentele ontwikkeling. 
 
Deze categorieën staan gedefinieerd in bijlage Ib.  
 
Gezien het translationele karakter van het PM Rare programma hanteert ZonMw voor 
PM Rare projecten uitsluitend de percentages voor industrieel onderzoek (b).  
 
Als de steun ten goede komt aan kleine en middelgrote ondernemingen12 mag de 
steunintensiteit hoger zijn: met 10 procentpunt voor middelgrote ondernemingen en met 20 
procentpunt voor kleine ondernemingen (art. 31, lid 4, onder a)).  

                                                 
11
 KMO (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) is de term die in de regelgeving wordt gebruikt voor MKB 

(Midden- en Klein Bedrijf); de termen worden door elkaar gebruikt.  
12
 nieuwe EU - definitie MKB 2003 

Categorie onderneming Werknemers  Jaaromzet  Of jaarlijks balanstotaal 

middelgroot <250 <  € 50 mln.  < € 43 mln 

klein < 50 <  € 10 mln. < € 10 mln 

micro < 10 <  €  2 mln < €  2 mln 
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Daarnaast is een verhoging met 15 procentpunt tot een maximum steunintensiteit van 80% 
van de in aanmerking komende kosten mogelijk indien voldaan wordt aan onderstaande 
extra voorwaarden: 
 
1) het project daadwerkelijke samenwerking tussen ten minste twee onderling 

onafhankelijke ondernemingen behelst en aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. geen van de ondernemingen neemt meer dan 70% van de in aanmerking komende  
    kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening; 
b. het project behelst samenwerking met ten minste één KMO of er is sprake van 
   grensoverschrijdende samenwerking in ten minste twee verschillende lidstaten;  
 
of 

 
2) het project behelst daadwerkelijke samenwerking tussen een onderneming en een 

onderzoeksorganisatie en aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. de onderzoeksorganisatie draagt ten minste 10 % van de in aanmerking komende  
    projectkosten, en  
b. de onderzoeksorganisatie heeft het recht de resultaten van de onderzoeksprojecten 
te publiceren voor zover deze afkomstig zijn van het door die organisatie uitgevoerde 

     onderzoek;  
 
of 
 

3) in het geval van industrieel onderzoek: wanneer de projectresultaten ruim worden 
verspreid door middel van technische en wetenschappelijke conferenties of door 
publicatie in wetenschappelijke en technische tijdschriften of door databanken waarin 
iedereen ruwe onderzoeksgegevens vrij kan raadplegen, of door vrije of open bron 
software (zie art. 31, lid 4, onder b).  

 
Samengevat zijn, als aan de voorwaarden is voldaan, de volgende steunintensiteiten 
toegestaan: 
 

Maximale steunintensiteit 

Type onderneming 

Industrieel Onderzoek 

 

Industrieel Onderzoek  + 
extra voorwaarden 

Grote onderneming 50% 65% 

MKB / Middelgrote onderneming 60% 75% 

MKB / Kleine onderneming 70% 80% 

 

In de Verordening wordt aangegeven welk type kosten in principe in aanmerking kunnen 
komen (zie art. 31, lid 4): 
a) personeelskosten (onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel, voor 

zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden); 
b) kosten van apparatuur en uitrusting, voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het 

onderzoeksproject;  
c) kosten van gebouwen en grond voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject 

worden gebruikt; 
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d) kosten van contractonderzoek, technische kennis en octrooien en 
kosten voor advisering en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor de 
onderzoeksactiviteiten worden gebruikt; 

e) extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject voorvloeien; 
f) andere kosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die 

rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit voortvloeien. 
 

NB: In het kader van PM Rare dient de kostenindeling van ZonMw te worden gehanteerd, 
zoals weergegeven in de ZonMw subsidievoorwaarden. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen: 
− Universiteiten/UMC’s (volgens akkoord van VSNU en NFU met NWO, ZonMw en KNAW) 
− Gezondheidsbevorderende Instellingen en Kennisinstituten en  
− Overige Instellingen.  

 
Om te bepalen of de voor individuele aanmelding vastgestelde drempels en de vastgestelde 
maximale steunintensiteiten worden nageleefd, dient het totale bedrag aan steun van de 
overheid ten behoeve van de gesteunde activiteit of het gesteunde project in aanmerking te 
worden genomen, ongeacht of de steun uit plaatselijke, regionale, nationale of 
communautaire bronnen wordt gefinancierd (art. 7 lid 1). Zo moet worden voorkomen dat de 
steunmaxima als gevolg van cumulatie worden overschreden. 

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de aanvragers om aan te tonen 
dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde voorwaarden om in 
aanmerking te kunnen komen voor financiering van economische 

activiteiten; ZonMw zal dit vervolgens juridisch toetsen. 
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Bijlage Ib – Definities uit de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2006/C 323/01) 
 

Voor de toepassing van deze kaderregeling wordt verstaan onder: 
 
a) kleine en middelgrote ondernemingen of KMO's13, kleine ondernemingen en middelgrote 

ondernemingen: ondernemingen in de zin van Verordening (EG) nr. 70/2001, of een 
verordening die deze verordening vervangt14; 
 

b) grote ondernemingen: ondernemingen die niet onder de definitie van kleine en 
middelgrote ondernemingen vallen; 
 

c) steunintensiteit: het bruto steunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de in 
aanmerking komende kosten van het project. Alle cijfers die worden gebruikt, zijn de 
cijfers vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. Wordt steun in een andere vorm 
dan een subsidie verleend, dan is het steunbedrag het subsidie-equivalent van de steun. 
Van steun die in tranches wordt uitgekeerd, wordt door discontering de waarde op het 
ogenblik van de verlening ervan berekend. De rentevoet die voor discontering en voor de 
berekening van het steunbedrag bij een zachte lening moet worden gehanteerd, is de 
referentierentevoet die geldt op het ogenblik van de steunverlening. De steunintensiteit 
wordt per begunstigde berekend; 
 

d) onderzoeksorganisatie: een entiteit, zoals een universiteit of onderzoeksorganisatie, 
ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of 
financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en het verspreiden van 
de resultaten daarvan door middel van onderwijs, publicaties of technologieoverdracht; 
alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd in die activiteiten, in de verspreiding van de 
resultaten daarvan, of in onderwijs. Ondernemingen die invloed over een dergelijke 
entiteit kunnen uitoefenen door middel van bijvoorbeeld aandeelhouders of leden, 
genieten geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van een dergelijke entiteit 
of tot de resultaten van haar onderzoek; 
 

e) fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk 
worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van 
verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse 
praktische toepassing of gebruik wordt beoogd; 
 

f) industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van 
nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, 
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te 
verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die 
noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor algemene validering van 
technologieën, met uitzondering van prototypes als bedoeld in punt g);  
 

g) experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van 
bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en 
vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of 

                                                 
13
 In Nederland wordt in het algemeen de term MKB gebruikt  

14
 nieuwe EU - definitie MKB 2003 

Categorie onderneming werknemers jaaromzet Of jaarlijks balanstotaal 

middelgroot <250 <  € 50 mln.  <  € 43 mln 

klein < 50 <  € 10 mln. < € 10 mln 

micro < 10 <  €  2 mln < €  2 mln 
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verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens 
de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of 
diensten worden verstaan. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, 
tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel 
gebruik zijn bestemd. De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en 
proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling indien het prototype het 
commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur is om alleen voor 
demonstratie- en validatiedoeleinden te worden gebruikt. Bij commercieel gebruik van 
demonstratie- of proefprojecten worden eventuele inkomsten die hieruit voortvloeien, op 
de in aanmerking komende kosten in mindering gebracht.  
 
De kosten van de experimentele ontwikkeling en het testen van producten, procedés en 
diensten komen eveneens in aanmerking, voor zover deze niet voor industriële 
toepassing of commerciële exploitatie kunnen worden gebruikt of geschikt gemaakt. 
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan de routinematige of periodieke 
wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en 
andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen 
inhouden. 
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Bijlage II – Subsidieaanvragen en buitenlandse onderzoeks-/projectorganisaties 
 
 
Voorwaarden voor subsidieverstrekking bij samenwerking met een buitenlandse 
onderzoeks- /projectorganisatie: 
 

• De subsidieaanvrager/bestuurlijk verantwoordelijke is een Nederlandse organisatie. 

• De resultaten zijn relevant voor de Nederlandse context. 
 
 
Mogelijke combinaties zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

Bestuurlijk verant-
woordelijke organisatie 

Onderzoekers Uitvoering in 
Resultaten relevant 

voor 

NL NL NL NL (+/- internationaal) 

NL NL + internationaal NL + buitenland NL + internationaal 

NL Internationaal* NL + buitenland NL + internationaal 

NL in internationaal 
consortium** 

NL + internationaal NL + buitenland NL + internationaal 

NL met internationale 
organisatie als 

onderaannemer*** 
NL + internationaal NL + buitenland NL + internationaal 

 
* Als bij de uitvoering alleen buitenlandse onderzoekers zijn betrokken is dit geen probleem 
 
** De subsidie wordt verstrekt aan de Nederlandse organisatie: deze heeft een internationale 
samenwerkingsovereenkomst 
 
*** Een deel van het werk wordt door een buitenlandse organisatie uitgevoerd, die via de Nederlandse 
organisatie betaald wordt.
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Bijlage III – Samenstelling programmacommissie Zeldzame aandoeningen en 
Weesgeneesmiddelen (per 1 maart 2011) 

 
 
Voorzitter 
Prof. dr. H.G.M. Leufkens – Universiteit Utrecht 
(farmacoepidemiologie/farmacotherapie) 
 
Vice-voorzitter 
Prof. dr. M. de Visser – AMC Amsterdam 
(neuromusculaire ziekten) 

 

Klinisch onderzoekers/medici 
Dr. C.M.A. Rademaker – UMC Utrecht / Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(ziekenhuisapotheker/klinische farmacologie) 

 

Prof. dr. H. Tiddens – Erasmus MC Rotterdam 
(kinderpulmonologie/cystic fibrosis) 

 
Prof. dr. C.E.M. Hollak – AMC Amsterdam 
(erfelijke metabole ziekten) 

 
Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert – Maastricht UMC+ 
(klinische immunologie/nefrologie) 

 
Prof. dr. A.K. Groen – Rijksuniversiteit Groningen 
(kindergeneeskunde/systeembiologie) 

 
Patiëntenparticipatie 
Drs. K. Waas – Stichting voor afweerstoornissen 
 
Mr. B. Reuser – Bestuurslid VSOP / voormalig voorzitter Erfocentrum 
 
Vertegenwoordiging farmaceutische industrie 
Dr. D. Dijkstra – Rijksuniversiteit Groningen 
(farmacochemie/mede-oprichter Axon Biochemicals) 

 
Ir. J.G. Hanstede - BioFarmind 
 
Waarnemer 
Drs. H.J.J. Seeverens – Ministerie van VWS 
 
Secretaris 
Dr. ir. H.J.J. Moonen – ZonMw 
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Bijlage IV – Opdrachtbrief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Bijlage V – Begroting programma Priority Medicines Zeldzame 
aandoeningen en Weesgeneesmiddelen (PM Rare) 
 
 
- Projectkosten € 12.600.000 

- Programmakosten (beheer, commissie) €      500.000 

- Communicatie en Implementatie (CIP) €      500.000 

 Totaal € 13.600.000 
 
 
 
Opsplitsing van projectkosten: 

 

- Multidisciplinaire projecten  3 projecten à 3 M€  €    9.000.000 
 
- Kleinschalige aanjaagprojecten 4 projecten à 250 k€ €    1.000.000 

 
- Netwerksubsidies  €       500.000 
 
- Bijdrage ERA-NET  Joint call(s) E-Rare €   2.100.000 
 
 
 Subtotaal projectkosten €  12.600.000 
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