Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS)
1. Algemeen reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS)
Art1. Kom op tegen Kanker streeft haar missie na door biomedisch wetenschappelijk
onderzoek te financieren dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of de
progressie van kanker en toegepast (translationeel en klinisch) onderzoek om de
diagnose, behandeling of opvolging van kanker te verbeteren.
Art2. De beurzen zijn bestemd voor Belgische en buitenlandse onderzoekers, clinici en
niet-clinici, die aan een Vlaamse universiteit doctoraatsonderzoek verrichten. Onder een
"Vlaamse universiteit" wordt elke instelling verstaan, die als dusdanig wordt erkend in het
decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen (Afdeling 3, art. 4). 1
Art3. Onderzoekers in de medische of biomedische wetenschappen dienen, voor wat
betreft de ethische problemen inzake de betrokkenheid van proefpersonen en/of
proefdieren, het advies van de lokale ethische commissie in te winnen.
Betrokken onderzoekers moeten nauwgezet de geldende wettelijke verordeningen en
ethische regels inzake experimenten op de mens respecteren. Dit geldt ook voor het
onderzoek dat het gebruik van laboratoriumdieren vereist.
Onderzoekers dienen zich bij het uitvoeren van hun wetenschappelijke activiteiten te
houden aan de gedragsregels vastgelegd in de Ethische Code voor wetenschappelijk
Afdeling 3. - Universiteiten en hogescholen, Art. 4., De universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
zijn : 1° [de "HUB-KUBrussel";]² 2° de "Katholieke Universiteit Leuven"; 3° a) de "transnationale
Universiteit Limburg"; b) [de Universiteit Hasselt;]¹ 4° de "Universiteit Antwerpen", samengesteld uit :
a) het "Universitair Centrum Antwerpen"; b) de "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen"; c) de "Universitaire Instelling Antwerpen"; 5° de "Universiteit Gent"; 6° de "Vrije
Universiteit Brussel". [ ]¹ Decr. 16-6-2006; [ ]² Decr. 8-5-2009
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onderzoek in België (2009: http://www.fmre-gske.be/pdf/ethcode_nl.pdf). De
onderzoekers verbinden zich ertoe hun onderzoek op nauwgezette en onafhankelijke
wijze uit te voeren en de resultaten waarheidsgetrouw te publiceren.
Art4. Aanvragen moeten uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website
(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het
standaard aanvraagformulier.
Art5. Het beursbedrag is, tenzij anders bepaald in de specifieke regelgeving, enkel
bedoeld als inkomen voor de laureaat en kan alleen ter dekking van zijn loonkost ingezet
worden. Overheadkosten, vermijdbare BTW, werkingskosten of andere kosten verbonden
aan (de uitvoering van) het onderzoeksproject worden door de beurs niet gedekt.
Art6. De beurs wordt, tenzij anders bepaald in de specifieke regelgeving, uitbetaald aan
de wetenschappelijke instelling waartoe de kandidaat en zijn promotor behoren volgens
de uitbetalingsmodaliteiten gespecificeerd in de bijzondere bepalingen.
Art7. Als er voor de ontvankelijkheid van de aanvraag maximale
anciënniteitsvoorwaarden gelden voor de aanvrager/kandidaat, dan worden die, in geval
van onderbrekingen naar aanleiding van zwangerschap of ouderschapsverlof
vermeerderd met één jaar per kind.
In de loop van het mandaat geldt dat de duur van de onderbreking (geteld in dagen) naar
aanleiding van zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof de duur van het mandaat met
even zoveel dagen wordt verlengd. Financieel gelden bij deze onderbrekingen de
algemene regels die van toepassing zijn in de onderzoeksinstelling voor het
personeelsstatuut dat de aanvrager/kandidaat heeft.
Voor andere vormen van onderbreking (vb. langdurig buitenlands verblijf, langdurige
ziekte) blijven de algemene regels van de betrokken onderzoeksinstelling van kracht.
Vragen voor afwijkingen, onderbrekingen en/of andere problemen tijdens de duur van
het mandaat worden per e-mail voorgelegd aan Kom op tegen Kanker-VZW via
infobmc@komoptegenkanker.be.
Art8. De aanvrager van een beurs verbindt er zich toe op het einde van de beursperiode
een door de promotor voor akkoord ondertekend verslag in te dienen bij Kom op tegen
Kanker-VZW. Dit verslag omvat minimaal een inhoudelijk verslag, een financieel verslag,
opgesteld en ondertekend door de financiële dienst van de instelling, dat de effectieve
loonkost van de aanvrager vermeldt, een kopie van de arbeidsovereenkomst, waaruit
blijkt dat de onderzoeker voor de volledige duur van de beurs tewerkgesteld werd door
de instelling, en een verklaring waaruit blijkt dat er tijdens de termijn van de beurs geen
financiering uit andere bronnen werd ontvangen voor het onderzoek dat het voorwerp
uitmaakt van de beurs. Indien de reële loonkost lager is dan het toegekende beursbedrag,
dan wordt het verschil onverwijld teruggestort.

Art9. Indien er tijdens de termijn van de beurs financiering uit andere bron(nen) werd
ontvangen voor het onderzoek dat het voorwerp uitmaakt van de beurs, wordt het
bedrag dat overeenkomt met de periode van overlap met de andere financiering
onverwijld teruggestort aan Kom op tegen Kanker-VZW.
Art10. De aanvrager verbindt er zich toe de steun van Kom op tegen Kanker te vermelden
in alle publicaties die betrekking hebben op het onderzoek dat het voorwerp uitmaakt
van de beurs. De aanvrager bezorgt tevens een elektronisch exemplaar van de aanvaarde
publicatie(s) aan Kom op tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel, evenals een lijst
van al de publicaties tijdens het beursjaar en de drie daaropvolgende jaren.
Art11. De aanvrager is bereid de resultaten van het onderzoek dat voorwerp uitmaakt van
de beurs, in eerste instantie voor te stellen op een studiedag georganiseerd door of in
nauwe samenwerking met Kom op tegen Kanker.
Art12. De biomedische experten commissie van Kom op tegen Kanker beoordeelt de
aanvragen en adviseert de Raad van Bestuur van Kom op tegen Kanker-VZW, die de
beurzen toekent.
Art13. De beurs is pas officieel toegekend na ondertekening van een overeenkomst
tussen Kom op tegen Kanker-VZW, de promotor en de vertegenwoordiger van de
universiteit.

2. Specifiek reglement startersbeurs Emmanuel van der Schueren (EvdS)
a. Doel
Jonge onderzoekers, clinici en niet-clinici, via een beurs van 1 jaar de kans bieden
fundamenteel of toegepast (translationeel, klinisch) kankeronderzoek te verrichten met
het oog op het behalen van een doctoraat.
b. Aanvragen
i. Wie kan aanvragen?
1. De kandidaat
De kandidaat moet als onderzoeker verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit. Als het
onderzoek gebeurt in samenwerking met een hogeschool zal het worden uitgevoerd
onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit.
De kandidaat moet starten met een doctoraatsonderzoek. Dat wil zeggen dat de
kandidaat slechts in aanmerking komt tijdens de eerste vijf jaar na het behalen van zijn
masterdiploma, berekend op de standaard aanvangsdatum van de beurs (1 november).
Indien een kandidaat over meer dan één masterdiploma beschikt, is deze regel enkel van
toepassing op de diploma’s uit hetzelfde studiegebied als het doctoraatsvoorstel.
Bovendien mag de kandidaat niet meer dan 12 maanden voorafgaand aan de deadline
van indiening voor de aanvraag onderzoek m.b.t. het ingediende project hebben
uitgevoerd.
De kandidaat mag maximum tweemaal een aanvraag indienen voor een startersbeurs
EvdS.
Er kan niet opnieuw een aanvraag worden ingediend voor een beurs EvdS indien de
kandidaat de beurs reeds vroeger genoten heeft.
De kandidaat moet een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend via de reguliere
aanvraagkanalen (FWO en gelijkgestelde), maar hiervoor geen toelage hebben
ontvangen. Zowel ontvankelijke aanvragen voor een mandaat als voor een
onderzoeksproject komen in aanmerking op voorwaarde dat de ontvankelijke aanvraag
expliciet de naam van de kandidaat vermeldt als doctorandus. Bovendien moet de
ontvankelijke aanvraag ingediend zijn in het lopende academiejaar (1 oktober – 30
september) of moet het (negatieve) resultaat van de ontvankelijke aanvraag tijdens het
lopende academiejaar medegedeeld zijn.
2. (co)Promotor
De promotor draagt de eindverantwoordelijkheid over het aangevraagde project, het
toegekende budget, het behalen van de doelstellingen en over de rapportering. Hij treedt
op als woordvoerder t.a.v. Kom op tegen Kanker en coördineert in samenspraak met
eventuele copromotoren.

De promotor is ofwel
• een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een aanstelling van meer
dan 10% aan een Vlaamse universiteit;
• een ZAP-lid met een onderzoeksopdracht dat een aanstelling van 10% heeft aan een
Vlaamse universiteit
• een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én
kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een
Universitair Ziekenhuis;
Een promotor kan elk jaar slechts één kandidaat voordragen: óf een kandidaat voor een
startersbeurs óf een kandidaat voor een beurs om een doctoraat af te werken.
Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De
copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, een Vlaamse
onderzoeksinstelling of een Vlaams universitair ziekenhuis.
Een copromotor kan deze functie vervullen voor meerdere kandidaten. De functie van
promotor en copromotor zijn cumuleerbaar.
ii. Wat kan aangevraagd worden?
1. Soort onderzoek
Zowel fundamenteel onderzoek dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan
of de progressie van kanker als toegepast (translationeel, klinisch) onderzoek om de
diagnose, behandeling of opvolging van kanker te verbeteren, komt in aanmerking.
2. Duur
De beurs wordt in principe toegekend voor de periode 1 november – 31 oktober
volgend op de toekenning. Op vraag van de indiener kan de startdatum van de beurs
met maximaal drie maanden verschoven worden, nl. tot 31 januari van het volgende
kalenderjaar volgend op de toekenning van de beurs.
3. Budget
De beurs bedraagt maximaal € 42.000.
De beurs kan enkel ingezet worden om de loonkost op predoctoraal niveau van de
laureaat te dekken en mag geenszins gebruikt worden om werkingskosten of andere
kosten verbonden aan het onderzoeksproject te betalen.
De helft van de beurs wordt uitbetaald bij de toekenning, de andere helft zes maanden
later, na een positieve evaluatie.
iii. Wanneer kan aangevraagd worden?
De beurs kan aangevraagd worden zodra de oproep verschenen is op de website van
Kom op tegen Kanker en dit tot de op de website vermelde limietdatum voor indiening.

Bij eventuele twijfel geldt de datum en het uur waarop de aanvraag digitaal finaal
ingediend werd.
iv. Hoe kan aangevraagd worden?
De aanvraag moet uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website
(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het
standaard aanvraagformulier.
c. Beoordelingsprocedure
i. Ontvankelijkheid
De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Als aan alle formele criteria,
zoals hierboven beschreven, is voldaan, komt de aanvraag in aanmerking voor evaluatie.
ii. Beoordelingscriteria
•

•

•

De onderzoeker (2 punten)
o Onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. studieresultaten en eventuele
publicaties)
Het onderzoeksproject (4 punten)
o Methodologie, relevantie en vernieuwend karakter van het project
o Haalbaarheid van het project
o Doelgerichtheid van het project
De onderzoeksinstelling (4 punten)
o Kwaliteit van omkadering en begeleiding (o.m. track record promotor)

iii. Procedure
De aanvragen worden door de biomedische experten commissie van Kom op tegen
Kanker beoordeeld. De biomedische expertencommissie adviseert de Raad van Bestuur
inzake de toe te kennen beurzen.
iv. Feedback
Nadat de Raad van Bestuur de beurzen heeft toegekend, worden alle kandidaten via email persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanvraag.
Voor de aanvragen die niet ontvankelijk werden verklaard, krijgen de betrokken
onderzoekers bericht van de niet-ontvankelijkheid en de reden hiervoor.
Voor de aanvragen die ontvankelijk werden verklaard maar niet werden toegekend,
wordt de feedback gegeven in de vorm van de plaats op de rangschikking van de
aanvragen na de evaluatie door de commissie.

d. Verloop van project en rapportering
Na toekenning van de beurs wordt een overeenkomst afgesloten tussen Kom op tegen
Kanker-VZW, de bursaal, de promotor en de universiteit.
De overeenkomst voorziet een tussentijdse rapportering van de promotor na zes maanden,
waarin de promotor verklaart dat het project naar wens verloopt. Pas na positieve evaluatie
van het tussentijds rapport, wordt de tweede schijf uitbetaald.
De overeenkomst voorziet een eindrapportering van de onderzoeker na een jaar, namelijk
bij het beëindigen van de beurs. Dit eindrapport dient voor akkoord ondertekend te worden
door de promotor en omvat naast een inhoudelijk verslag, een financieel verslag, opgesteld
en ondertekend door de financiële dienst van de instelling. Dit financieel verslag bestaat uit
een kopie van de arbeidsovereenkomst (tussen de bursaal en de instelling), waaruit blijkt dat
de onderzoeker voor de volledige duur van de beurs tewerkgesteld werd door de instelling,
en een financieel verslag waaruit blijkt dat er tijdens de termijn van de beurs geen sprake
was van overlap met andere financieringsbronnen (zie artikel 8 en 9 Algemeen reglement).

3. Specifiek reglement afwerkersbeurs Emmanuel van der Schueren (EvdS)
a. Doel
Onderzoekers, clinici en niet-clinici, die doctoraatsonderzoek verrichten via een beurs van
6 maanden of 1 jaar de kans bieden hun (fundamenteel, translationeel of klinisch)
doctoraatsonderzoek af te werken en hun doctoraatstitel te behalen.
b. Aanvragen
i. Wie kan aanvragen?
1. De kandidaat
De kandidaat moet als onderzoeker verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit. Als het
onderzoek gebeurt in samenwerking met een hogeschool zal het worden uitgevoerd
onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit.
De kandidaat moet een doctoraatsonderzoek en daaraan verbonden proefschrift
afwerken. Dat wil zeggen dat de kandidaat bij de standaard aanvangsdatum van de beurs
(1 november) minimum drie jaar financiering heeft verkregen via de reguliere
aanvraagkanalen (FWO en gelijkgestelde). Bij het indienen van een aanvraag voor een
afwerkersbeurs EvdS verklaart de kandidaat zijn doctoraatsonderzoek en/of het
bijhorende proefschrift binnen het jaar te kunnen afwerken. Dit betekent dat de
kandidaat maximaal eenmaal een aanvraag mag indienen voor een afwerkersbeurs EvdS.
Kandidaten die in het verleden een starterbeurs EvdS kregen toegekend, komen niet in
aanmerking voor een afwerkersbeurs EvdS.
2. (co)Promotor
De promotor draagt de eindverantwoordelijkheid over het aangevraagde project, het
toegekende budget, het behalen van de doelstellingen en over de rapportering. Hij treedt
op als woordvoerder t.a.v. Kom op tegen Kanker en coördineert in samenspraak met
eventuele copromotoren.
De promotor is ofwel
• een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een aanstelling van meer
dan 10% aan een Vlaamse universiteit;
• een ZAP-lid met een onderzoeksopdracht dat een aanstelling van 10% heeft aan een
Vlaamse universiteit
• een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én
kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een
Universitair Ziekenhuis;
Een promotor kan elk jaar slechts één kandidaat voordragen: óf een kandidaat voor een
startersbeurs óf een kandidaat voor een beurs om een doctoraat af te werken.
Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De
copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, een Vlaamse
onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis.

Een copromotor kan deze functie vervullen voor meerdere kandidaten. De functie van
promotor en copromotor zijn cumuleerbaar.
ii. Wat kan aangevraagd worden?
1. Soort onderzoek
Zowel fundamenteel onderzoek dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan
of de progressie van kanker als toegepast (translationeel, klinisch) onderzoek om de
diagnose, behandeling of opvolging van kanker te verbeteren, komt in aanmerking.
2. Duur
De beurs kan worden toegekend voor maximaal 6 of 12 maanden. In principe gaat de
beurs van start vanaf 1 november. Op vraag van de indiener kan de startdatum van de
beurs met maximaal drie maanden verschoven worden, nl. tot 31 januari van het
volgend kalenderjaar volgend op de toekenning van de beurs. De beurs eindigt in
principe bij het behalen van het doctoraat. Mits goedkeuring van de biomedische
expertencommissie (via infobmc@komoptegenkanker.be) kan hiervan afgeweken
worden.
3. Budget
De beurs bedraagt maximaal € 65.000 voor 12 maanden, € 32.500 voor 6 maanden.
De beurs kan enkel ingezet worden om de loonkost op predoctoraal niveau van de
laureaat te dekken en mag geenszins gebruikt worden om werkingskosten of andere
kosten verbonden aan het onderzoeksproject te betalen.
De eerste schijf van de beurs wordt uitbetaald bij de toekenning, het resterende
bedrag na het verstrijken van de eerste helft van de beurs, na een positieve evaluatie.
iii. Wanneer kan aangevraagd worden?
De beurs kan aangevraagd worden zodra de oproep verschenen is op de website van
Kom op tegen Kanker-VZW en dit tot de op de website vermelde limietdatum voor
indiening. Bij eventuele twijfel geldt de datum en het uur waarop de aanvraag digitaal
finaal ingediend werd.
iv. Hoe kan aangevraagd worden?
De aanvraag moet uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website
(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het
standaard aanvraagformulier.
c. Beoordelingsprocedure
i. Ontvankelijkheid
De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Als aan alle formele criteria is
voldaan zoals hierboven beschreven, komt de aanvraag in aanmerking voor evaluatie.
ii. Beoordelingscriteria
• De onderzoeker (2 punten)

Onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. CV, (inter)nationaal niveau van
de publicaties)
Het onderzoeksproject (4 punten)
o Methodologie, relevantie en vernieuwend karakter van het project
o Doelgerichtheid van het project
Haalbaarheid (4 punten)
o Haalbaarheid om het project in 6-12 maanden af te werken
o Behoefte aan bijkomende 6-12 maanden om het project af te werken
o Planning voor publicaties
o

•

•

iii. Procedure
De aanvragen worden door de biomedische expertencommissie van Kom op tegen
Kanker – VZW beoordeeld. De biomedische expertencommissie adviseert de Raad van
Bestuur inzake de toe te kennen beurzen.
iv. Feedback
Nadat de Raad van Bestuur de beurzen heeft toegekend, worden alle kandidaten via email persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanvraag.
Voor de aanvragen die niet ontvankelijk werden verklaard, krijgen de betrokken
onderzoekers bericht van de niet-ontvankelijkheid en de reden hiervoor.
Voor de aanvragen die ontvankelijk werden verklaard maar niet werden betoelaagd,
wordt de feedback gegeven in de vorm van de plaats op de rangschikking van de
aanvragen na de evaluatie door de commissie.
d. Verloop van project en rapportering
Na toekenning van de beurs wordt een overeenkomst afgesloten tussen Kom op tegen
Kanker-VZW, de bursaal, de promotor en de universiteit.
De overeenkomst voorziet een tussentijdse rapportering van de promotor na zes maanden
(na 3 maanden bij een beurs van 6 maanden), waarin de promotor verklaart dat het project
naar wens verloopt. Pas na positieve evaluatie van het tussentijds rapport, wordt de tweede
schijf uitbetaald.
De overeenkomst voorziet een eindrapportering van de onderzoeker na de looptijd van de
beurs. Dit eindrapport dient voor akkoord ondertekend te worden door de promotor en
omvat naast een inhoudelijk verslag een financieel verslag, opgesteld en ondertekend door
de financiële dienst van de instelling. Dit financieel verslag bestaat uit een kopie van de
arbeidsovereenkomst (tussen de bursaal en de instelling), waaruit blijkt dat de onderzoeker
voor de volledige duur van de beurs tewerkgesteld werd door de instelling, en een financieel
verslag, waaruit blijkt dat er tijdens de termijn van de beurs geen sprake was van overlap
met andere financieringsbronnen (zie artikel 8 en 9 Algemeen reglement).

