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Algemene Subsidievoorwaarden wetenschappelijk onderzoek Nederlandse 

Brandwonden Stichting 2020 

 
Deze Algemene Subsidievoorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2020 en zijn van toepassing 
voor zover niet uitdrukkelijk anders tussen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 
subsidieontvanger schriftelijk is overeengekomen. Onder ‘schriftelijk’ wordt, in het kader van 
deze subsidievoorwaarden, tevens verstaan: berichtgeving per e-mail van de coördinator 
onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting.   
 

1. Algemene begripsbepalingen  

Subsidie:  een financiële bijdrage in de kosten van een pilot studie of  
onderzoeksproject, hierna te noemen project ;  

Subsidieontvanger:  natuurlijke persoon of rechtspersoon die een  
subsidietoekenning van de Nederlandse Brandwonden 
Stichting heeft ontvangen;  

Project:  een via een werkplan vastgestelde opdracht, beperkt in tijd en 
budget.  

Pilotstudie:    kort project ter voorbereiding op een groter project;  
Projectleider:  één persoon die de wetenschappelijke en financiële  

eindverantwoordelijkheid draagt voor het project en optreedt als 
contactpersoon. De projectleider heeft een vaste aanstelling 
binnen het instituut waar het onderzoek zal worden uitgevoerd 
(niet van toepassing in geval van een pilotstudie).  

 
 
a) Alle correspondentie betreffende de subsidie verloopt via de:   
Nederlandse Brandwonden Stichting  
Afdeling Onderzoek  
Postbus 1015  
1940 EA BEVERWIJK  
E-mail: onderzoek@brandwondenstichting.nl 
 
 
b) Bij alle correspondentie dient te worden vermeld:  
- naam van de projectleider;  
- projectnummer, aangegeven door de Nederlandse Brandwonden Stichting. 
 

2. Aanvang van het project 

a) Het project start binnen 6 maanden nadat de Nederlandse Brandwonden Stichting de 

aanvraag heeft gehonoreerd (datum toekenningsbrief). Na deze periode van 6 maanden 

vervalt de toekenning, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen de 

projectleider en de Nederlandse Brandwonden Stichting. 

b) De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt, indien dit voor de uitvoering van het 

project  is vereist, een kopie van de (definitieve) akkoordverklaring van een Medisch 

Ethische Toetsings Commissie (METC), voordat het project  van start gaat. 

c) Als voor het project, of voor onderdelen daarvan, bij een andere instelling financiële steun 

is/wordt gevraagd, dan stelt de projectleider de Nederlandse Brandwonden Stichting hiervan 

binnen 5 werkdagen schriftelijk in kennis. De Nederlandse Brandwonden Stichting kan zo 

nodig (in overleg met betreffende instantie) (opnieuw) bepalen of en zo ja, voor welk 

gedeelte, het project aanvullend wordt gefinancierd door de Nederlandse Brandwonden 

Stichting.  
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d) De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt vóór de start van het project het volledig 

ingevulde en ondertekende ‘Acceptatieformulier Subsidievoorwaarden’.  

e) De op dit formulier ingevulde startdatum bepaalt de start en looptijd van het project.  

f) Pas na ontvangst van het ondertekende ‘Acceptatieformulier Subsidievoorwaarden’ start de 

Nederlandse Brandwonden Stichting de betaling van de kwartaalvoorschotten op.  

3. Betaling en besteding van de subsidie 

a) Betaling van de subsidie geschiedt op basis van voorschotten na beoordeling van de 

ontvangen kwartaalrapportages (zie paragraaf 6). Aan het begin van elk kwartaal van een 

projectjaar, zal door de Nederlandse Brandwonden Stichting een bedrag ter grootte van 

80% van het toegezegde kwartaalbedrag aan de betreffende instelling worden 

overgemaakt.  

b) De restant betaling (20%) vindt plaats als de financiële verantwoording en de 

eindrapportage binnen de gestelde termijnen zijn ontvangen en nadat deze zijn 

goedgekeurd door de Nederlandse Brandwonden Stichting. 

c) Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed binnen het maximaal 

toegekende subsidiebedrag en binnen de subsidiecomponent (zie algemene richtlijnen 

aanvraag projectsubsidie).  

d) Eventuele meerkosten, bijvoorbeeld door (onvoorziene) salarisstijgingen van personeel 

aangesteld op het onderzoek, worden door de subsidieontvanger gedragen. 

e) Een eventueel overschot vanuit de  subsidie kan in beginsel niet besteed worden aan het 

project, tenzij daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door de 

Nederlandse Brandwonden Stichting.  

4. Uitvoering van het project   

a) Het project wordt uitgevoerd volgens het goedgekeurde werkplan, zoals weergegeven in het 

aanvraagformulier en goedgekeurd door de Nederlandse Brandwonden Stichting. 

b) De projectleider is (eind)verantwoordelijk voor het project  en de besteding van de 

toegekende subsidie.   

c) Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende 

Brandwonden Centra Nederland (VSBN) en de 3 brandwondencentra (Martini Ziekenhuis, 

Maasstad Ziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis). 

d) De Nederlandse Brandwonden Stichting is gerechtigd om op ieder door haar gewenst 

moment (eventueel door werkbezoeken) bij de projectleider te informeren naar de voortgang 

van het project. De projectleider dient die informatie te geven, die naar het oordeel van de 

Nederlandse Brandwonden Stichting noodzakelijk is voor de beoordeling van de 

werkzaamheden. 

e) De projectleider/subsidieontvanger zorgt ervoor dat: 

 de (financiële) administratie op overzichtelijke en integere wijze wordt gevoerd 

 er deugdelijke bewijsstukken zijn van alle uitgaven en ontvangsten 

 de kwartaalrapportages op tijd ingediend zijn  

 de voortgangspresentatie beschikbaar is tijdens de wetenschapsdag van de 

Nederlandse Brandwonden Stichting 

 de uitvoerende onderzoeker deelneemt aan trainingen en/of onderzoeksbijeenkomsten 

van de Nederlandse Brandwonden Stichting 

f) De projectleider meldt het voor subsidie gehonoreerde project aan bij de daartoe meest 

aangewezen databanken en in ieder geval bij de Nederlandse Onderzoeksdatabank van de 

KNAW. 
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5. Wijziging en voortijdige beëindiging van de pilotstudie / het project 

a) Voornemens tot wijziging van de vraagstelling, de doelstelling of het plan van aanpak van 

het (pilot)project  legt de projectleider altijd vooraf, schriftelijk, voor aan de Nederlandse 

Brandwonden Stichting. Pas na goedkeuring door de Nederlandse Brandwonden Stichting 

kunnen de voorgenomen wijzigingen worden doorgevoerd. 

b) De projectleider brengt de Nederlandse Brandwonden Stichting zo spoedig mogelijk 

schriftelijk op de hoogte van omstandigheden (bijvoorbeeld. infrastructuur of personele 

bezetting) die kunnen leiden tot de beslissing tot wijziging of intrekking van de subsidie en 

voorziet de Brandwonden Stichting van alle relevante stukken.  

c) Bij voortijdige beëindiging van het (pilot)project verstrekt de projectleider de Nederlandse 

Brandwonden Stichting binnen drie maanden na beëindiging van het (pilot)project  een zo 

volledig mogelijke rapportage over de tot dan toe bereikte resultaten. Desgevraagd 

verschaft de projectleider de  gegevens die de Nederlandse Brandwonden Stichting in staat 

stellen het (pilot)project  door een derde te laten voltooien. 

d) Bij voortijdige beëindiging van het (pilot)project verstrekt de projectleider de Nederlandse 

Brandwonden Stichting binnen 6 weken de financiële eindafrekening. Deze zal (indien van 

toepassing) het door de Nederlandse Brandwonden Stichting teveel betaalde 

subsidiebedrag binnen de aangegeven termijn terugbetalen.  

e) De Nederlandse Brandwonden Stichting is gerechtigd om het (pilot)project te beëindigen en 

uit hoofde daarvan teveel betaalde voorschotten terug te vorderen als het (pilot)project  

onvoldoende voortgang vertoont of indien voorgestelde wijzigingen niet worden 

goedgekeurd door de Nederlandse Brandwonden Stichting.  

 

6. Voortgangsrapportage (per kwartaal) 

a) De projectleider stuurt de Nederlandse Brandwonden Stichting ieder kwartaal een beknopte 

rapportage van de werkzaamheden en de voortgang van het afgelopen kwartaal, via een 

door de Nederlandse Brandwonden Stichting verstrekte formulier. Bij onvoldoende 

voortgang, kan het (pilot)project  beëindigd worden door de Nederlandse Brandwonden 

Stichting (zie ook artikel 5).  

 

7. Verlengingsaanvraag 

a) Per project kan er  éénmalig een verlengingsaanvraag worden ingediend, voor de duur van 

maximaal 2 jaar. 

b) Verlenging is alleen  mogelijk, als bij de initiële aanvraag is aangegeven dat de totale 

projectduur langer dan 2 jaar zal zijn. De in de verlengingsaanvraag opgenomen begroting 

komt overeen met de begroting in de initiële aanvraag. Afwijkingen dienen duidelijk te 

worden gemotiveerd. 

c) De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt een aanvraag tot verlenging uiterlijk 2 

maanden voor het aflopen van de eerste financieringsperiode. De verlengingsaanvraag 

gaat vergezeld van een zo volledig mogelijke voortgangsrapportage.  

d) De beoordeling van de verlengingsaanvraag wordt gecoördineerd door de Nederlandse 

Brandwonden Stichting met raadpleging van de Wetenschappelijke Advies Commissie 

en/of referenten. 

 

 

 

 

 

 



Subsidievoorwaarden 
Nederlandse Brandwonden Stichting  
Versie 2020/1.0 

 

 

8. Eindrapportage 

a) De projectleider stuurt de Nederlandse Brandwonden Stichting binnen 3 maanden na 

afloop van het (pilot)project  een eindrapportage volgens het format van de Nederlandse 

Brandwonden Stichting.  

b) Aan de eindrapportage dienen digitale kopieën toegevoegd te worden van alle publicaties 

en een lijst van nog te verwachten publicaties. Artikelen die na het indienen van het 

eindverslag worden gepubliceerd, worden  ook door de projectleider  gemeld bij de 

Nederlandse Brandwonden Stichting. 

c) De eindrapportage geeft een duidelijk inzicht in de bereikte resultaten, de aard, duur en 

omvang van de activiteiten waarvoor de (pilot)project financiering is verleend. In het verslag 

worden de bereikte resultaten en verrichte activiteiten vergeleken met de in het projectplan 

voorgenomen activiteiten. Uit de eindrapportage dient duidelijk te blijken welke 

inspanningen zijn verricht om de kennisoverdracht en/of de implementatie van de 

(pilot)project resultaten te bevorderen. Ook dienen er aanbevelingen geformuleerd te 

worden over het gebruik van de onderzoeksresultaten.  

d) De beoordeling van de eindrapportage wordt gecoördineerd door de Nederlandse 

Brandwonden Stichting met raadpleging van de Wetenschappelijke Advies Commissie 

en/of referenten.   

 

9. Financiële verantwoording 

a)  Binnen 3 maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient een financiële 

verantwoording (volgens format van de Nederlandse Brandwonden Stichting) door de 

Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangen te zijn.  

b) De financiële verantwoording geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan 

worden gevormd over de aanwending en de besteding van de subsidie door de 

subsidieontvanger.  

c)  Belangrijke verschillen tussen de begroting en realisatie moeten worden toegelicht. De 

financiële verantwoording sluit aan op de componenten van de bij de toekenning 

gehanteerde en vastgestelde begroting.  

d)  De financiële verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring. Als er 

sprake is van een verlengingsaanvraag, dan wordt de accountantsverklaring pas verlangd 

na afloop van het gehele project. De toetsing vindt dan plaats over de gehele 

subsidieperiode van het betreffende project. 

e)  De Nederlandse Brandwonden Stichting is gerechtigd onderzoek te (laten) verrichten bij de 

subsidieontvanger naar de wijze van besteding van de subsidie. De subsidieontvanger is 

verplicht aan dit onderzoek mee te werken. 

10. Octrooibeleid 

a) De Nederlandse Brandwonden Stichting voert zelf geen actief octrooibeleid.  

b) Wanneer een onderzoeksinstituut van mening is dat de resultaten van een onderzoek 

potentieel octrooieerbaar zijn, dient er tijdig overleg plaats te vinden tussen de projectleider 

en de Nederlandse Brandwonden Stichting.  

c) Een octrooiaanvraag kan slechts worden ingediend na goedkeuring door de Nederlandse 

Brandwonden Stichting. 

11. Wetenschappelijke publicatie(s) en voordrachten 

a) De projectleider stelt de Nederlandse Brandwonden Stichting op de hoogte van alle 

publicaties die voortvloeien uit het (pilot)project . 
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b) Bij elke vorm van publicatie moet duidelijk worden vermeld dat de Nederlandse 

Brandwonden Stichting dit (pilot)project  (mede) financieel mogelijk heeft gemaakt.  

c) Naast de vermelding dat de Nederlandse Brandwonden Stichting het (pilot)project  

financieel mogelijk heeft gemaakt, dient het logo van de Nederlandse Brandwonden 

Stichting te worden opgenomen in: 

  - presentaties/posters tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen; 

  - proefschriften die voortvloeien uit onderzoek gefinancierd door de Nederlandse 

Brandwonden Stichting; 

Een elektronische versie van het logo is beschikbaar via www.brandwondenstichting.nl  

d) De projectleider dient middels het geven van een presentatie zijn of haar medewerking te 

verlenen aan de jaarlijkse wetenschapsdag van de Nederlandse Brandwonden Stichting. 

Hierover wordt hij/zij tijdig geïnformeerd.  

12. Return of Investment 

a)   Indien een (eind)product van een door de Nederlandse Brandwonden Stichting 

gesubsidieerd project een tastbaar goed/digitaal product is dat, tijdens de subsidieperiode 

of binnen 5 jaar na de afronding van het project, door een producent wordt voortgebracht 

en/of met winstoogmerk wordt verspreid, dient de producent of degene die dit met 

winstoogmerk verspreidt, voor een periode van 5 jaren tenminste 3 tot 5% van de omzet te 

bestemmen aan het programma Wetenschappelijk Onderzoek van de Nederlandse 

Brandwonden Stichting.   

13. Publiciteit/voorlichting van de Nederlandse Brandwonden Stichting 

a) De Nederlandse Brandwonden Stichting is te allen tijde gerechtigd om in overleg met de 

projectleider te publiceren over wetenschappelijk onderzoek en projecten dat door haar 

wordt gefinancierd, bijvoorbeeld via de website van de Nederlandse Brandwonden Stichting 

en via andere communicatiemiddelen. 

b) Opdat de Nederlandse Brandwonden Stichting in haar communicatie-uitingen kan 

anticiperen op resultaten van projecten die door de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn 

gefinancierd, wordt van projectleiders verwacht dat zij promoties, rapportages, publicaties 

en presentaties, ook als die niet primair gericht zijn op professionals, ruim van tevoren bij de 

Nederlandse Brandwonden Stichting aanmelden. 

 

14. Vrijwaring 

a) De subsidieontvanger vrijwaart de Nederlandse Brandwonden Stichting voor aanspraken 

van derden ter zake van schaden die zij lijden ten gevolge van het project en de daarmee 

samenhangende door of vanwege de projectleider verspreide publicaties. 

 

15. Niet naleving/ opschorting / intrekking 

a) De Nederlandse Brandwonden Stichting kan betalingen uit hoofde van de subsidie met 

onmiddellijke ingang opschorten, lager vaststellen of beëindigen en hetgeen reeds betaald 

is terugvorderen: 

- bij het niet naleven van de algemene voorwaarden dan wel andere voorwaarden 

(METC) die door de Nederlandse Brandwonden Stichting schriftelijk bij de toekenning 

van de subsidie zijn gesteld; 

- bij wijzigingen van het project waaraan de Nederlandse Brandwonden Stichting vooraf 

geen goedkeuring heeft gegeven; 

- bij onvoldoende voortgang van het project in het algemeen. 

http://www.brandwondenstichting.nl/
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b) Een besluit van de Nederlandse Brandwonden Stichting tot opschorting of intrekking zal 

schriftelijk met motivatie ter kennis worden gebracht aan de projectleider. 

 

16. Privacy verklaring 

De verantwoordelijkheid voor het volgen van privacywet en regelgeving ligt bij de projectleider 

en het instituut die de financiering ontvangt. 

17. Bezwaarprocedure 

a) Op alle besluiten van de directie van de Nederlandse Brandwonden Stichting is een 

bezwaarprocedure van toepassing. De bezwaarprocedure is te downloaden via     

www.brandwondenstichting.nl. 

 

 
 
 
Aldus gelezen en voor akkoord in tweevoud getekend: 
 
 
 

 

 

Wetenschappelijk directeur instelling/universiteit 

 

Naam:       

 

Handtekening:       

 

Plaats:_______________     

 

Datum:_______________ 

 

 

 

Projectleider     Nederlandse Brandwonden Stichting 

 

Naam:      Naam: 

 

Handtekening:      Handtekening: 

 

Plaats:_______________   Plaats:_______________  

 

Datum:_______________   Datum:_______________  

   

 


