
  
 

Algemene voorwaarden Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten 

 

De Algemene Subsidievoorwaarden zijn van toepassing op de reguliere onderzoeksprojecten 
van Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten, die worden uitgevoerd binnen instellingen in 
Nederland. 
 

Algemeen 

1. De hoofdaanvrager is een individuele dermatoloog of dermatoloog in opleiding dan 
wel als zijnde vertegenwoordiger van een maatschap of instelling of organisatie. 

2. Deze subsidievoorwaarden zijn van toepassing op onderzoeksprojecten met een 
toekenningsbesluit met ingang van het jaar 2021. 

3. Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten behoudt zich het recht voor het 
toekenningsbesluit te wijzigen, op te schorten, dan wel in te trekken indien: 

a. De bij het toekenningsbesluit behorende subsidievoorwaarden, dan wel 
andere voorwaarden die door Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten bij 
toekenning van de subsidie zijn gesteld, niet worden nageleefd. 

b. Er sprake is van gewijzigde omstandigheden, die een adequate of volledige 
uitvoering van het onderzoeksproject belemmeren. 

Dit houdt in dat Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten bij het wijzigen, opschorten, 
dan wel intrekken van het toekenningsbesluit inmiddels uitgekeerde subsidiegelden 
(voor het geheel of gedeeltelijk) als onverschuldigde betaling kan terugvorderen. 

4. Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten behoudt zich het recht voor om onderzoek te 
verrichten, dan wel te laten verrichten bij de subsidie ontvangende hoofdaanvrager 
of bij de instelling c.q. organisatie naar de wijze van besteding van de uitgekeerde 
subsidiegelden. 

5. De subsidiebetaling wordt stopgezet of opgeschort: 
a. indien de uit het toekenningsbesluit voortvloeiende verplichtingen genoemd 

in artikel 3 niet of niet tijdig worden nagekomen; 
b. indien uit het verrichte onderzoek genoemd in artikel 4 is gebleken, dat de 

verstrekte subsidie niet is uitgegeven of niet is of wordt besteed aan het in de 
projectaanvraag omschreven doel. 

6. Een schriftelijk, met redenen omkleed wijzigings- , opschortings- dan wel 
intrekkingsbesluit wordt aan de hoofdaanvrager gezonden. 

a. Tegen een dergelijk besluit kan binnen veertien werkdagen na dagtekening 
van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij 
Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten. 

b. Na de ontvangst van het bezwaar zal een heroverweging plaatsvinden, 
eventueel nadat een toelichting op het bezwaar is verstrekt. 

c. Het op het bezwaar genomen besluit is bindend, zodat daartegen geen beroep 
meer kan worden ingesteld. 

7. De na afronding van het onderzoeksproject niet bestede subsidiegelden worden, 
gebaseerd op de vereiste financiële rapportage in artikel 18, terugbetaald door de 



hoofdaanvrager aan de Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten. Terugbetaling dient 
te geschieden uiterlijk drie maanden na afronding van het project. 

8. Indien en voor zover de gesubsidieerde activiteiten schadelijke gevolgen voor derden 
met zich mee kunnen brengen - zoals bij patiëntenonderzoek -, dient de 
hoofdaanvrager zich afdoende tegen de risico’s van de eventuele aanspraken te 
verzekeren en Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten te vrijwaren van elke 
aansprakelijkheid terzake. 

9. De hoofdaanvrager verklaart zich akkoord met publicatie van projectgegevens op de 
website van Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten, in het jaarverslag en andere 
publicaties van Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten. 

10. De hoofdaanvrager is zelf verantwoordelijk voor medisch-ethische toetsing conform 
lokale en landelijke afspraken.  
 

De vorm en de duur van de te verstrekken subsidie 

11. De subsidie wordt als lumpsum ter beschikking gesteld aan de instelling/organisatie 
van de hoofdaanvrager (zie artikel 1) en zal gedurende het gehele project niet worden 
aangepast. 

12. De hoofdaanvrager mag het toegekende bedrag niet geheel of gedeeltelijk aan derden 
overdragen zonder toestemming van het bestuur van het Fonds. 

13. Het onderzoeksproject dient uiterlijk twaalf (12) maanden na kennisgeving van de 
subsidietoekenning te zijn gestart. Als start van het project wordt aangemerkt de 
schriftelijke aanmelding hiervan door de hoofdaanvrager bij Stichting Fonds 
Onderzoek Huidziekten.  

14. Het project wordt binnen de ingeschatte looptijd afgerond. Mocht dit door 
omstandigheden niet haalbaar zijn, dan stuurt de hoofdaanvrager onverwijld doch 
uiterlijk drie maanden voor de geplande afronding, een brief of e-mail met daarin 
een toelichting waarom de einddatum niet haalbaar is. 

15. De kosten van het project blijven binnen de door het bestuur van het Fonds 
goedgekeurde begroting. Mocht dat door omstandigheden niet haalbaar zijn, dan 
stuurt de hoofdaanvrager onverwijld een brief of e-mail met toelichting, doch 
uiterlijk drie maanden voor afronding van het project. 

 
Rapportage 

16. Heeft het project een looptijd van langer dan één (1) jaar, dan stuurt de 
hoofdaanvrager na afloop van elk projectjaar een tussentijdse rapportage naar het 
bureau NVDV (via secretariaat@nvdv.nl). Die tussenrapportage blijft vertrouwelijk 
en zal niet worden gepubliceerd. 

17. Binnen twee (2) maanden na afronding van het project, stuurt de hoofdaanvrager het 
eindverslag naar het Fonds. Dit eindverslag publiceert het Fonds op de website onder 
het kopje ‘Afgeronde projecten’. 

18. Bij afronding stuurt de hoofdaanvrager een financiële verantwoording naar het 
Fonds. Deze financiële rapportage is bedoeld voor intern gebruik door het bestuur 
van het Fonds, en zal niet worden gepubliceerd. 



19. Het niet tijdig indienen van een eindverslag heeft gevolgen voor de besluitvorming 
over eventueel toekomstige, door de hoofdaanvrager, in te dienen 
subsidieaanvragen. Besluitvorming over nieuwe aanvragen zal pas worden afgerond 
nadat de eindverslagen van eerdere Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten-
projecten (voor zover van toepassing) zijn ingediend. 

 

Informatievoorziening, disseminatie project/resultaten en naamgebruik  

20. De hoofdaanvrager stuurt na toekenning van de subsidie en vóór aanvang van het 
project hiervan een lekensamenvatting naar het Fonds (maximaal 350 woorden). 
Deze samenvatting zal het Fonds gebruiken voor de website, onder het kopje 
‘Lopende projecten’. 

21. Bij publicatie(s) en presentatie(s) over het project dan wel de projectresultaten, of 
(afgeleide) producten hiervan zoals informatiematerialen, websites en apps, zorgt de 
hoofdaanvrager voor een ordentelijke vermelding van het Fonds als subsidiegever, 
en wel als volgt: 
NL: ‘Dit onderzoek is financieel ondersteund door Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten: 
<subsidienummer>.‘ 
ENG: ‘This work was financially supported by the Dutch Foundation of Research in Skin 
Diseases (Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten): <grant number>.’ 

22. De hoofdaanvrager draagt er zorg voor dat maximaal twee (2) maanden na afronding 
een lekensamenvatting van de projectresultaten (maximaal 350 woorden) wordt 
gestuurd naar het Fonds ter publicatie op haar website, onder het kopje ‘Afgeronde 
projecten’. Tevens wordt disseminatie via een ter zake doende patiëntenvereniging, 
indien van toepassing, erg op prijs gesteld. 

23. Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten moedigt de hoofdaanvrager aan om de 
onderzoeksresultaten in een medisch tijdschrift te publiceren, het liefst Open 
Access. 

24. Het Fonds vraagt de hoofdaanvrager indien mogelijk, volgend uit artikel 23, ten 
minste een manuscript over het onderzoek voor publicatie aan te bieden aan het 
Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie (NTvDV). Tenzij een 
publicatie in een ander medisch tijdschrift dit niet toestaat, vanwege de voorwaarde 
dat resultaten niet elders gepubliceerd mogen zijn/worden. Voor NTvDV neemt de 
hoofdaanvrager daartoe maximaal twee (2) maanden na afronding van het project 
contact op met de redactie van dit onafhankelijke tijdschrift, via redactie@nvdv.nl. 

25. Indien de kosten voor een Open Access publicatie niet vallen onder bestaande 
afspraken met uitgevers (zie vsnu.nl/openaccess en openacess.nl), en andere Open 
Access fondsen/alternatieven niet of slechts gedeeltelijk tegemoet (kunnen) komen in 
de kosten, dan biedt het Fonds aan deze additionele kosten voor haar rekening te 
nemen, bij voorkeur na vooroverleg met het Fonds. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden:  
a) De hoofdaanvrager vergewist zich ervan dat kosten voor een Open Access 

publicatie niet vallen onder de vigerende afspraken met uitgevers en dat deze 
kosten tevens niet, of slechts gedeeltelijk, vergoed (kunnen) worden uit andere 
fondsen, en dit ook kan aantonen. 
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b) Bij de finale afronding en financiële verantwoording van het project kunnen deze 
gemaakte kosten additioneel worden opgevoerd, met onderbouwing en 
bewijsvoering van de gemaakte kosten.  

c) De bijdrage van het Fonds voor gemaakte kosten voor een Open Access publicatie 
bedraagt maximaal €2500. 

26. In het geval van een gepubliceerd artikel, ongeacht het medium, de fase, en wel/niet 
Open Access, draagt de hoofdaanvrager er zorg voor dat de link naar het artikel, 
indien van toepassing liefst een DOI-link, wordt gestuurd naar het Fonds zodra deze 
link beschikbaar is, opdat deze op de website van het Fonds kan worden opgenomen, 
onder het kopje ‘Afgeronde projecten’. 
 

Slotbepaling 

27. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van het Fonds afwijken van 
voorgaande bepalingen, mits grondig en afdoende geformuleerd en onderbouwd 
door de aanvragers(s), en gevolgd door unanieme instemming van het voltallige 
bestuur conform zijn bevoegdheden, en aldus vastgelegd in zijn verslaglegging. 

 


