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Voorwaarden met betrekking tot het verstrekken van financiële bijdragen door Stichting Metakids op 
het terrein van onderzoek naar metabole ziekten. Stichting Metakids werkt zoveel mogelijk volgens de 
overeenkomst “Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008” gesloten tussen NWO en 
VSNU, NFU (namens de UMC’s), KNAW, ZonMw en de Sectie Gezondheidsfondsen van het VFI.  

 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
De in dit document beschreven financieringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle financiële 
bijdragen van Metakids. Hierbij wordt verstaan onder: 

a. project: een onderzoeksactiviteit op basis van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 2 
met een vooraf gestelde doelstelling en van beperkte duur; 

b. procedure: de door Metakids vastgestelde werkwijze voor het indienen, beoordelen en 
selecteren van aanvragen, voor de monitoring en voortgangsbewaking van de projecten en 
voor de sturing en evaluatie van de projecten; 

c. bijdrage: de financiële bijdrage van Metakids in de uitvoering van een project; 
d. aanvrager: een rechtspersoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publieksrecht ingesteld; 
e. ontvanger: de rechtspersoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon die een financiering van 

Metakids heeft ontvangen; 
f. projectleider: inhoudelijk eindverantwoordelijke medewerker van de rechtspersoon die de 

bijdrage aanvraagt; 
g. financieringsvoorwaarden: de door Metakids gehanteerde doelstellingen en procedure op 

basis waarvan Metakids een voorstel voor een project beoordeelt. Indien daartoe dwingende 
redenen bestaan kan Metakids gemotiveerd afwijken van de financieringsvoorwaarden. Dit 
wordt zo veel mogelijk vooraf in de communicatie bekendgemaakt. Afzonderlijke afwijkingen 
worden gemotiveerd in de toekenning van de bijdrage. 

 
Artikel 2  

1. Door Metakids gefinancierde projecten dienen de volgende doelstellingen te hebben: 
a. de kwaliteit van leven van kinderen met metabole ziekten verhogen; 
b. de kansen op het voorkomen van ziekteverschijnselen bij kinderen met metabole ziekten 

in de toekomst vergroten; 
c. de behandeling van kinderen met metabole ziekten in de toekomst verbeteren; 
d. de bekendheid en zichtbaarheid van metabole ziekten vergroten; 
e. een grotere interesse en betrokkenheid van personen en instanties in de wereld van 

wetenschap, geneeskunde en technologie genereren om zo nieuwe onderzoeksprojecten 
en ideeën ontwikkelen.  

2. Metakids verstrekt haar bijdragen voorts uitsluitend op uitdrukkelijke voorwaarde van: 
a. transparantie: het is voor Metakids en voor de donateurs van essentieel belang te allen 

tijde te weten en zichtbaar te maken waar het geld aan wordt besteed. 
b. zichtbaarheid: het is voor Metakids en voor de donateurs van essentieel belang om 

structureel op de hoogte gehouden te worden over het onderzoek en de voortgang van 
het onderzoek. 

  
Artikel 3 

1. Buiten de door Metakids gehanteerde indientermijnen worden geen aanvragen in 
behandeling genomen, tenzij vooraf anders door Metakids wordt aangegeven. 

2. Bijdragen worden slechts verleend voor zover Metakids van oordeel is dat de verstrekking 
past in de doelstellingen zoals genoemd in deze financieringsvoorwaarden heeft geleid tot een 
positief oordeel.  

3. Metakids financiert slechts een deel van de direct aan het project toewijsbare personele en 
materiële kosten. De aanvrager/-ontvanger wordt geacht het overige deel van de kosten voor 
zijn rekening te nemen. Hieronder vallen eveneens de meer structurele voorzieningen zoals 
bedoeld in artikel 8. 

4. Bij dreigende overschrijding van het beschikbare projectbedrag geeft Metakids voorrang 
aan die aanvragen waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen het meeste 
voldoet aan de doelstellingen, de gewenste kwaliteit en de vastgestelde prioriteiten van 
Metakids.  
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5. De procedure wordt nader omschreven in hoofdstuk II, III, IV en V van deze 
financieringsvoorwaarden.  

 
 

Hoofdstuk Il Het aanvragen van een bijdrage 

Artikel 4 
1. De bijdrage wordt slechts op aanvraag verleend. 
2. Aanvragers dienen gebruik te maken van de door Metakids aangegeven aanvraagprocedure. 

In de openbare aankondiging van het openen van een termijnindiening wordt de 
aanvraagprocedure beschreven. 

3. Aanvragen dienen uiterlijk op de in de aankondiging genoemde sluitingsdatum door Metakids 
te zijn ontvangen. 

4. Aanvragen dienen te zijn ondertekend door de projectleider en de wettelijke of statutaire 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon waarmee de aanvrager een werkrelatie 
heeft. 

5. Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen 3 weken na indiening van hun aanvraag een 
ontvangstbevestiging van hun aanvraag en worden daarbij geïnformeerd over het tijdpad. 

 
Artikel 5 

1. Bij de aanvraag door een privaatrechtelijke rechtspersoon worden tevens overgelegd: 
a. een afschrift van de oprichtingsakte of de statuten; 
b. een afschrift waaruit de inschrijving van de organisatie in het geldende openbaar register 
blijkt; 
c. indien de aanvraag is ondertekend door een of meer andere personen dan de personen die 
op grond van de statuten bevoegd zijn de instelling te vertegenwoordigen: een afschrift van de 
volmacht op grond waarvan de aanvraag door die andere persoon of personen is 
ondertekend. 

2. Metakids kan een aanvrager verplichten tot het overleggen van een volledig overzicht van de 
financiële toestand van de organisatie op het tijdstip van de aanvraag. 

3. Bij organisatie dient de voor het project noodzakelijke infrastructuur aanwezig te zijn en 
gedurende de looptijd van het project te blijven. 

4. Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven een bijdrage van Metakids of een 
andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen of 
organisaties, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de hoogte 
van de aangevraagde bedragen en de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling dan 
wel financiering van die aanvraag of aanvragen. 

5. Overlegging van in het eerste lid bedoelde afschriften kan achterwege blijven, indien de 
aanvrager er redelijkerwijs van uit kan gaan dat deze gegevens aan Metakids bekend zijn. 

6. Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing indien een rechtspersoon krachtens publiek recht 
ingesteld, een bijdrage aanvraagt. 

 
Artikel 6 

1. De aanvraag omvat een projectvoorstel alsmede een projectbegroting.  
2. De begroting geeft inzicht in de werkelijk te realiseren baten en lasten van het project en is 

voorzien van een postgewijze toelichting.  
3. Aanvragers dienen gebruik te maken van het door Metakids verstrekte Engelstalige digitale 

inhoudelijke en financiële aanvraagformulier. De beide formulieren en het bijbehorende 
werkplan dienen in pdf te worden ingediend bij Metakids via info@metakids.nl. De voertaal 
van een aanvraag is Engels, Nederlandstalige aanvragen worden niet in behandeling 
genomen. 

4. Als de liquiditeitsbehoefte niet regelmatig is gespreid over de looptijd van het 
onderzoeksproject, wordt bij de aanvraag een liquiditeitsprognose verstrekt. De 
liquiditeitsprognose geeft tenminste per kalenderkwartaal inzicht in het verloop van de 
liquiditeitsbehoefte van de activiteiten. 

5. De aanvrager doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan Metakids van 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beslissing omtrent (de hoogte van) de 
bijdrage. Daarbij worden relevante stukken overgelegd. 

6. Indien het projectvoorstel onderdeel uitmaakt van een groter onderzoeksprogramma ontvangt 
Metakids van de aanvrager een specificatie van: 
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a. het totaalbedrag van het onderzoeksprogramma met specificatie van de verschillende 
onderdelen en bijbehorende bedragen; 

b. een omschrijving van de onderdelen, bedragen en contactpersonen van organisaties, 
instellingen en fondsen aan wie een bedrag is gevraagd; 

c. een omschrijving van de onderdelen, bedragen en contactpersonen van organisaties, 
instellingen en fondsen die een bedrag hebben toegekend. 

7. De aanvrager stelt Metakids vooraf tijdig en volledig schriftelijk op de hoogte van 
veranderingen en ontwikkelingen in het onderzoeksprogramma. De aanvraag dient in beginsel 
voorafgaand aan de start van het onderzoeksprogramma aan Metakids te worden overlegd, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

8. Metakids behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag zoals bedoeld in lid 6 te 
weigeren. 

 
 

Hoofdstuk III Toekenning en bevoorschotting bijdrage 
 
Artikel 7 

1. De aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids. 
Op basis van deze toetsing neemt het bestuur van Metakids een besluit over financiering van 
bijdragen aan projecten. Over de besluitvorming worden aanvragers zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 3 maanden na de sluitingsdatum voor het indienen van de definitieve 
aanvraag geïnformeerd. 

2. Indien het besluit een toezegging inhoudt, wordt het bedrag vermeld dat ten hoogste als 
bijdrage wordt verleend. Aan het verlenen van een bijdrage kunnen nadere voorwaarden 
worden verbonden.  

3. Metakids betaalt geen BTW over door haar verstrekte bijdragen.  
4. Toegekende bijdragen worden niet geïndexeerd en staan vast voor de periode van het 

project. Er kan door de aanvrager/-ontvanger geen aanspraak worden gemaakt op extra 
gelden bij wijzigingen zoals cao-verhogingen voor universiteiten en ziekenhuizen. 

5. Bijdragen worden voorts slechts verstrekt indien de aanvrager naar het oordeel van Metakids 
aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen met inbegrip van de bijdrage redelijk en 
voldoende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren. 

6. Aan het verlenen van een bijdrage of voorschotten kunnen geen rechten worden ontleend 
noch bij de vaststelling van de bijdrage noch bij een volgende aanvraag. 

7. Uiterlijk 6 maanden nadat een aanvraag is gehonoreerd, dient het project van start te zijn 
gegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een verklaring is vereist zoals 
bedoeld in artikel 7 lid 11, dient deze verklaring binnen de genoemde termijn van 6 maanden 
door Metakids te zijn ontvangen.  

8. De toezegging vervalt indien het project niet binnen de termijn van 6 maanden na toekenning 
van de bijdrage is gestart. In bijzondere gevallen kan Metakids deze termijn verlengen. In dat 
geval moet Metakids binnen voornoemde termijn op de hoogte te zijn gebracht en dient 
aannemelijk te zijn gemaakt dat er omstandigheden zijn waardoor een start binnen 6 
maanden onmogelijk is. 

9. De ontvanger dient ervoor zorg te dragen dat het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het 
goedgekeurde werkplan, rekening houdend met eventuele opmerkingen en/of suggesties van 
de WAR van Metakids en/of door de WAR ingeschakelde referenten.  

10. Indien voor de uitvoering van het projectvoorstel een vergunning is vereist, dient Metakids, 
alvorens de bevoorschotting van het project kan starten, een afschrift van deze vergunning te 
hebben ontvangen. 

11. Indien voor de uitvoering van het projectvoorstel een definitieve akkoordverklaring van een 
erkende medisch-ethische toetsingscommissie, de CCMO, een dierexperimentencommissie of 
de Commissie WBO, Wet Bevolkingsonderzoek, is vereist, dient Metakids, alvorens het 
project kan starten een afschrift van deze verklaring te hebben ontvangen. Metakids gaat pas 
over op bevoorschotting  als zij genoemde verklaring in haar bezit heeft.  

12. Aanvragers van bijdragen van Metakids dienen de volgende codes te onderschrijven en te 
volgen: gedragscode Biosecurity en de code Openheid Dierproeven. Gedurende de looptijd 
van deze financieringsvoorwaarden kunnen nieuwe codes van toepassing worden verklaard. 
Het niet onderschrijven en volgen van deze codes kan leiden tot het niet ontvankelijk 
verklaren van de aanvraag of tot opschorting of beëindigen van de bijdrage. 

13. Nadat een aanvraag is gehonoreerd en is voldaan aan de eventueel nader gestelde 
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voorwaarden én nadat Metakids schriftelijk bericht heeft ontvangen van de werkelijke 
startdatum, zal Metakids voorschotten verstrekken tot een maximum van het goedgekeurde 
budget per projectjaar.  

14. De hoogte en het tempo van de bevoorschotting worden door Metakids vastgesteld, hiervan 
wordt schriftelijke mededeling gedaan aan de aanvrager.  

15. De bevoorschotting wordt gecontinueerd op basis van de ontvangst en goedkeuring door de 
WAR van Metakids van de in artikel 9, lid 4, bedoelde voortgangsrapportage. Als de voortgang 
naar beoordeling van de WAR onvoldoende is, kan de bevoorschotting (tijdelijk) worden 
stopgezet. Eventueel wordt het bevoorschottingsbedrag aangepast als de rapportage daartoe 
aanleiding geeft. 

16. De laatste tranche van de toegekende bijdrage wordt pas uitgekeerd na goedkeuring van de 
inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project door de WAR en het bestuur van 
Metakids. In de in artikel 15 en 16 genoemde gevallen zal de aanvrager in de gelegenheid 
worden gesteld om in overleg met de WAR van Metakids de geconstateerde gebreken binnen 
een termijn van 3 maanden op te lossen, zulks ter beoordeling van de WAR van Metakids. 

17. Voor projecten met een totale bijdrage van € 125.000 of hoger dient de organisatie direct na 
afloop van het project een door haar accountant gewaarmerkte verklaring te overleggen 
waarin is opgenomen dat de door Metakids beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet voor 
het betreffende project. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de 
bijdrage. Bij verleende bijdragen kleiner dan € 125.000 is geen accountantsverklaring nodig, 
alleen een specificatie van de personele en materiële kosten.  

18. Begrotingswijzigingen, waaronder verschuivingen van toegewezen posten naar andere 
kostensoorten en wijzigingen binnen toegewezen posten en/of wijzigingen in het werkplan van 
het project dienen vooraf schriftelijk en gemotiveerd bij Metakids te worden ingediend. Pas na 
ontvangst van een schriftelijke instemming gelden de daarbij behorende gewijzigde 
begrotingsbedragen. 

19. De aanvrager, de projectleider en alle andere bij het met een bijdrage van Metakids 
gefinancierde onderzoek betrokken personen en instanties zijn ten alle tijde verplicht aan 
Metakids en/of door Metakids aan te wijzen derden alle gevraagde gegevens en informatie te 
verschaffen. Hieronder wordt verstaan een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage 
en/of een accountantsverslag. 

20. Overschrijding van de door Metakids toegekende bijdrage is nimmer voor rekening van 
Metakids. 

21. De aanvrager en de projectleider dragen er zorg voor dat de informatie van de door Metakids 
gefinancierde klinische trials in de openbare trials registers, zoals de Diagnose Registratie 
Metabole Ziekten, is opgenomen. 

22. Metakids hecht grote waarde aan transparantie van haar financiering van onderzoeks-
projecten. Om deze reden dienen door Metakids gefinancierde projecten te zijn aangemeld bij 
de meest aangewezen databanken en dient Metakids daarvan een notificatie te ontvangen.  

23. Algemene gegevens uit de projectaanvraagformulieren (zoals naam, adresgegevens, en een 
samenvatting) worden door Metakids in het jaarverslag opgenomen en kunnen worden 
aangemeld bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, bij de 
databank Zorgvernieuwing van het NIVEL, en andere (inter-)nationale databanken voor 
wetenschappelijk onderzoek.  

 

 
Hoofdstuk IV Verplichtingen van de ontvanger 
 
Artikel 8 

1. Metakids financiert alleen direct aan het project toewijsbare materiële kosten en 
personeelskosten van medewerkers met een dienstverband en/of niet in dienst. Deze 
personeelskosten omvatten uitsluitend een bijdrage aan het bruto salaris, sociale lasten, 
vakantietoelage en alle bijkomende sociale lasten. Een door Metakids gefinancierde 
personeelsplaats dient door één en dezelfde projectleider te worden bezet gedurende de 
gehele looptijd van het project, tenzij dit tijdig vooraf schriftelijk aan Metakids wordt gemeld en 
door Metakids wordt geaccordeerd. 

2. Medewerkers dienen de aan hen toegewezen en met een bijdrage van Metakids 
gefinancierde werktijd volledig te besteden aan het onderzoeksproject en niet aan andere 
activiteiten.  
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3. De ontvanger neemt de volgende personele en materiële kosten van het onderzoeksproject 
voor zijn rekening: 

a. de overige personele lasten, waaronder alle werving- en selectiekosten, 
verplaatsingskosten, opleidingskosten, wachtgeld en ziekterisico (waaronder 
zwangerschapsverlof), ouderschapsverlof en toelagen, ondersteuning 
personeelszaken, persoonsgebonden budgetten en benchfees, reiskosten voor 
onderzoek of congresbezoek, publicatie- en representatiekosten; 

b. de variabele huisvestingskosten, waaronder energiekosten en IT-kosten; 
c. de bureaukosten, waaronder die voor kantoormaterialen, fotografie en kopiëren, porti- 

en telefoonkosten, extra kosten voor voorbereiding congresbezoek, page-
charge/reprint-/beoordelingskosten voor plaatsing van artikelen; 

d. overheadkosten, in ieder geval: indirecte personele lasten zoals projectbegeleiding en 
supervisie; overige huisvestingslasten als huur en schoonmaak; algemene 
infrastructurele voorzieningen, zoals de basisinrichting van de laboratoria en 
afschrijving van discipline specifieke apparatuur die niet speciaal voor het 
onderzoeksproject wordt aangeschaft; financiële kosten, accountantskosten 
(behoudens de kosten van een verklaring als bedoeld in artikel 7.17).  

 
Artikel 9  

1. De ontvanger is verantwoordelijk voor het goede verloop van het project door de projectleider 
en voor de continuïteit en kwaliteit van het project. De WAR en het bestuur van Metakids zien 
toe op de uitvoering van projecten (inhoudelijk en procesmatig).  

2. De ontvanger is gehouden alle relevante gedragscodes na te leven.  
3. Projectleiders stellen als onderdeel van het werkplan van hun project een publiciteitsplan op. 

In dit publiciteitsplan beschrijven de projectleiders doel- en gebruikersgroepen voor wie de 
resultaten van het project relevant kunnen zijn en, afhankelijk van het soort project, activiteiten 
voor verspreiding, borging en/of invoering van de projectresultaten. Onder doel- en 
gebruikersgroepen worden zowel expertgroepen als publieksgroepen verstaan. Projectleiders 
dragen zorg voor het actief betrekken van de pers- en communicatieafdelingen van het 
betrokken UMC. In het eindverslag wordt de uitvoering van het publiciteitsplan geëvalueerd. 
Daarnaast organiseert Metakids regelmatig activiteiten voor en door projectleiders met het 
oog op kennisoverdracht en implementatie van resultaten. Projectleiders dienen hieraan hun 
medewerking te verlenen. 

4. Projectleiders schrijven per periode van 12 maanden voortgangsverslagen en leveren deze 
binnen 1 maand na afloop van deze periode in bij Metakids. Het voortgangsverslag bevat 
zowel een inhoudelijke als een financiële rapportage. Zij dienen hiertoe gebruik te maken van 
het door Metakids opgestelde digitale inhoudelijke en financiële rapportageformulieren. De 
voertaal van een rapportage is Engels, Nederlandstalige aanvragen worden niet in 
behandeling genomen. Wanneer voortgangsverslagen daartoe aanleiding geven, kan 
Metakids een onderzoek ter plaatse uitvoeren om nader geïnformeerd te worden over de 
voortgang van onderzoeksprojecten. 

5. Projectleiders dienen binnen 2 maanden na de aangegeven einddatum van het project het 
eindrapport bij Metakids in te dienen. De eindrapportage bevat zowel een inhoudelijke als een 
financiële rapportage volgens de door Metakids opgestelde digitale rapportageformulieren. De 
eindrapportage dient duidelijk inzicht te verschaffen in de bereikte resultaten en in de aard, 
duur en omvang van de activiteiten waarvoor een bijdrage is verleend. In het verslag worden 
de bereikte resultaten en de verrichte activiteiten vergeleken met de in het projectplan en 
projectbegroting voorgenomen activiteiten.  

6. Voortgangs- en eindrapportages dienen een bijlage te bevatten met een Nederlandstalige 
samenvatting van maximaal 250 woorden, alsmede een bijlage waarin in voor leken 
begrijpelijk en helder Nederlands aangegeven wordt, wat de uitkomsten van het 
onderzoeksproject tot dan toe zijn; dit wordt vergezeld van een foto van de projectleider in pdf-
formaat van minimaal 1 Mb. 

7. Uit de voortgangs- en eindrapportages dient duidelijk te blijken welke inspanningen zijn 
verricht om de kennisoverdracht dan wel de implementatie van de projectresultaten te 
bevorderen. 

8. In verband met het belang dat Metakids eraan hecht dat anderen kennis kunnen nemen van 
de door Metakids gefinancierde projecten, dient de aanvrager wiens aanvraag is gehonoreerd 
het project aan te melden bij de meest aangewezen databank (op aanwijzing van Metakids) 
dan wel op andere wijze openbaar te maken, bij voorkeur als open access paper (open 
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source). Ook hier is een actieve samenwerking met de pers- en communicatieafdeling van het 
betrokken UMC vereist. 

9. De ontvanger stemt ermee in dat gegevens uit de projectaanvraagformulieren, 
voortgangsverslagen en eindrapporten door Metakids worden opgenomen in openbare 
projectoverzichten, voor zover het hier geen vertrouwelijke informatie betreft. 

10. Projectleiders dienen zich te houden aan de bij de toekenning van de bijdrage door Metakids 
aangegeven rapportagetermijnen en/of de einddatum en bij wijzigingen Metakids voorafgaand 
aan de betreffende termijn schriftelijk om toestemming te vragen. Gebeurt dit niet, of adviseert 
de WAR negatief over een verzoek tot wijziging van rapportagetermijnen en/of de einddatum, 
dan is Metakids gerechtigd per direct (het restant van) de toegewezen bijdrage in te trekken.  

 
Artikel 10 
Projectleiders en ontvangers verplichten zich jegens Metakids, mits in redelijkheid en in verhouding 
met de verleende bijdrage en tijdsbesteding, tot het volgende: 

a. Zij zijn bereid en beschikbaar om desgevraagd meerdere presentaties te geven, zowel 
voor een specialistisch als voor een breed publiek; 

b. Zij zijn bereid en beschikbaar om indien nodig een rondleiding te geven op de 
(onderzoeks-)werkplek; 

c. De projectleider (of een andere in de aanvraag benoemde collega) is voor publiciteit 
bereid en beschikbaar als woordvoerder van het onderzoek;  

d. Tevens stelt de projectleider zich beschikbaar voor Metakids als er behoefte blijkt te zijn 
aan een woordvoerder op het gebied waarin de projectleider zich heeft gespecialiseerd of 
wanneer er behoefte blijkt te zijn aan aandacht voor metabole ziekte in het algemeen; 

e. Zij hebben een proactieve houding en ideeën over hoe Metakids en de doelen waar zij 
voor staat nog meer onder de publieke aandacht gebracht kan worden;  

f. Zij kijken zelf proactief naar de mogelijkheden voor op een algemeen publieksgerichte 
communicatie (via persmedia, radio, televisie en internet); 

g. Via de communicatieafdeling van de organisatie of instelling van de projectleiders en 
ontvangers kan, indien gewenst en in overleg, een persbericht gemaakt worden over de 
resultaten van het door Metakids gefinancierde onderzoek. Dit bericht wordt verstuurd via 
de perslijst van de communicatieafdeling van genoemde organisatie of instelling en wordt 
op diens website gepubliceerd. Een kopie van het bericht wordt op de website van 
Metakids gepubliceerd; 

h. Zij informeren Metakids proactief, tijdig en volledig over het gebruik van films, foto’s, 
literatuur en publicaties die mede door Metakids tot stand zijn gekomen.                               

 
Artikel 11  

1. Van de ontvanger en projectleider wordt verwacht dat na proactieve, tijdige afstemming vooraf 
met Metakids over de inhoud en planning, presentaties over het project worden verzorgd en 
over de resultaten en bevindingen artikelen dan wel berichten in praktijktijdschriften, 
wetenschappelijke tijdschriften en de publieksmedia worden gepubliceerd. 

2. Bij acceptatie van een manuscript over een door Metakids financieel gesteund project door 
een wetenschappelijk tijdschrift dient de tekst van de publicatie tevens vooraf aan Metakids 
aangeboden te worden. Daarbij dient de projectleider een samenvatting voor leken in 
begrijpelijk Nederlands bij Metakids aan te leveren. Tevens dient daarin de potentiële 
betekenis vermeld te worden van de resultaten van het project voor de (klinische) praktijk. 
Metakids zal zo spoedig mogelijk en in overleg met de projectleider en/of ontvanger besluiten 
of zij naar aanleiding van de publicatie publiciteit zal zoeken over het project. 

3. Met het oog op de zorgvuldigheid van onderzoek en op evenwichtige berichtgeving moeten de 
vigerende gedragscodes over privacy en over onderzoek en de media te worden nageleefd. 

4. Indien beoogd wordt de resultaten van het onderzoek zelfstandig in de publiciteit te brengen 
door middel van een persbericht, persconferentie, via dag- en weekbladen, radio, televisie of 
internet informeert de ontvanger Metakids proactief en tijdig vooraf van dit voornemen.  
a. Concept persberichten en vooraf geplande artikelen of items voor de publieksmedia 

dienen uiterlijk drie dagen voor publicatie schriftelijk aan Metakids te worden voorgelegd;  
b. Bij alle publicitaire uitingen dient uitdrukkelijk te worden verwezen naar de bijdrage van 

Metakids en het programma waarvan het project deel uitmaakt. In persberichten staat dit 
in de lead; 
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c. Bij alle publicaties, voordrachten en (poster-)presentaties dient de ontvanger op een in het 
oog springende plaats gebruik te maken van het Metakidslogo en te verwijzen naar de 
website van Metakids. 

5. Metakids kan aangeven dat over projecten die vroegtijdig worden beëindigd of niet het 
gewenste resultaat opleveren in overleg met de aanvrager dient te worden gepubliceerd. 

6. Metakids ontvangt van iedere publicatie binnen 2 weken na publicatie een exemplaar. 
Daarnaast ontvangt Metakids van elk proefschrift dat voortkomt uit een mede door Metakids 
gefinancierde onderzoeksproject 5 hard-copy exemplaren. 

7. Metakids kan besluiten de publicatie in een speciale reeks op te nemen. Over de 
voorbereiding en afwikkeling van een en ander overlegt Metakids tijdig met de ontvanger. 

8. Het staat Metakids vrij in haar communicatie informatie over de inhoud en de voortgang van 
het project naar buiten te brengen. Indien sprake is van geheime of vertrouwelijke gegevens, 
waaronder intellectuele eigendomsrechten, zullen bij publicatie de nodige beperkingen in acht 
worden genomen. 

9. Indien de ontvanger niet tot publicatie van de projectresultaten wenst over te gaan, 
dan wel niet binnen één jaar na afronding van het project daartoe is overgegaan, is Metakids 
gerechtigd na overleg tot publicatie over te gaan. Bij elke publicatie wordt aangegeven wie de 
uitvoerder(s) en financier(s) zijn geweest. 

10. Indien een bijdrage (mede) gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in artikel 
10, lid 1 van de Auteurswet 1912, draagt de ontvanger van de bijdrage er zorg voor 
auteursrechthebbende te zijn ter zake van dat werk.  

11. Niettegenstaande hetgeen is bepaald in artikel 12, dienen de resultaten van 
Metakidsprojecten in het algemeen zonder verdere vergoeding ter beschikking te komen van  
de Nederlandse bevolking dan wel van andere projecten op hetzelfde terrein. Eventuele 
producten kunnen op basis van kostprijs ter beschikking worden gesteld. 

12. De ontvanger verklaart zich bereid om - ook na afronding van het onderzoeksproject - 
volledige medewerking te verlenen aan door Metakids op te stellen enquêtes, overzichten 
enz. over het project en de behaalde resultaten in onderling goed overleg af te stemmen met 
Metakids. 

13. Middels aanvaarding van een bijdrage voor onderzoek dat resulteert in auteursrechtelijk werk 
en/of databanken, geeft de auteursrechthebbende respectievelijk de producent van de 
databank(en) toestemming voor het volgende: Metakids kan ter bevordering van de 
kennisoverdracht van onderzoeksresultaten nadere voorwaarden stellen omtrent de 
auteursrechten en eigendomsrechten op databanken die in het kader van het onderzoek 
worden gecreëerd. Databanken met bijbehorende toelichting worden in elk geval - dus ook in 
geval hierop geen eigendomsrechten van Metakids rusten - op door Metakids aan te geven 
wijze beschikbaar gesteld voor gebruik door andere wetenschappelijk onderzoekers. Metakids 
kan dus nadere eisen stellen aan het beschikbaar stellen van gegevensverzamelingen ten 
behoeve van een intensiever en efficiënter gebruik van deze gegevens. 

14. Publicaties van het project die beschikbaar komen na de eindrapportage kunnen nog tot 4 
jaar na vaststelling van de bijdrage door Metakids worden opgevraagd. 
 

Artikel 12 
1. De ontvanger en de projectleider en/of de bij het project betrokken onderzoekers dienen te 

allen tijde maar met name bij het opstellen van de voortgangsverslagen en het eindrapport 
alert te zijn op en proactief na te gaan: 

 a. of het door Metakids gefinancierde onderzoek mogelijk aanleiding dient te geven tot  
 toepassingsgerichte vervolg(onderzoeks-)projecten (zulks in nauw overleg met Metakids); 
 b. en/of de resultaten van dat onderzoek aanleiding zouden kunnen geven tot een  c
 oncrete, voor octrooiering dan wel andere beschermingsvorm vatbare, exploitatie van  
 resultaten van dat project. 

2. Ontvanger is rechthebbende op alle uit het onderzoek/project voortvloeiende intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en octrooirechten, met 
inachtneming van vigerende wet en regelgeving, waaronder Rijksoctrooiwet en CAO. 

3. Zodra de ontvanger, de projectleider en/of de betrokken onderzoekers de mogelijkheid van 
een toepassingsgericht vervolgonderzoek dan wel een dergelijke “octrooiwaardige” vinding 
aanwezig achten, dienen zij Metakids daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en 
zullen de noodzakelijke activiteiten door ontvanger worden ingezet. Deze activiteiten kunnen 
eventueel bestaan uit het - na overleg met Metakids aanvragen van een bijdrage voor 



  

9 
 

vervolgonderzoek bij Metakids dan wel bij een andere financier, het initiëren van 
vervolgactiviteiten/-projecten door Metakids, of het aanvragen van een octrooi. 

4. In het specifieke geval van mogelijkheden tot octrooiering geldt het volgende: 
 a. In het geval ontvanger voor een octrooiwaardige vinding beschermingsmaatregelen 
 overweegt zal Metakids hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld en zullen de 
 ontvanger, projectleider en/of de bij het project betrokken onderzoeker(s) samen met 
 Metakids zorg dragen voor de voorkoming van nieuwheidsschade door vroegtijdige  
 openbaring middels bijvoorbeeld abstracts/posters/voordrachten/publicaties over het relevante 
  onderwerp, omdat octrooibescherming en daarmee de nuttige toepassing ervan zou 
kunnen  worden verhinderd. 
 b. Ontvanger zal als rechthebbende worden opgevoerd als octrooihouder op de 
 octrooiaanvragen en zal de kosten dragen die zijn gemoeid met de aanvraag, onderhoud en 
  de verlening van een octrooi. 
 c. Ontvanger, de projectleider en/of de betrokken onderzoekers zullen Metakids tijdig en 
 volledig op de op de hoogte houden van de (status van de) octrooiering en ieder geval 
 Metakids halfjaarlijks schriftelijk dienaangaande informeren. 

5. Nadat een vinding al dan niet is vastgelegd in een octrooiaanvraag zal ontvanger 
 verantwoordelijk zijn voor de verdere business development van de vinding en de daarmee 
 gemoeide kosten. Uiteindelijke inkomsten uit exploitatie zullen in eerste instantie aangewend 
 worden om de door ontvanger redelijke en evenredig gemaakte kosten voor 
 octrooibescherming en exploitatieactiviteiten terug te betalen. Ontvanger zal Metakids ter zake 
 een overzicht doen toekomen waarin deze kosten zijn gespecificeerd. Na inhouding van deze 
 gemaakte kosten worden alle door ontvanger uit de exploitatie van de vindingen en/of 
 octrooien toekomstige (geldelijke) inkomsten beschouwd als Netto opbrengsten. 
 De in een kalenderjaar met de exploitatie gegeneerde Netto opbrengsten uit de commerciële 
 benutting zullen aan het einde van ieder kalenderjaar aan Metakids worden uitgekeerd, 
 waarbij het door Metakids te ontvangen percentage van de Netto opbrengsten gelijk zal zijn 
 aan haar procentuele bijdrage aan het totale onderzoeksbudget, gemaximeerd tot de hoogte 
 van de door Metakids ingebrachte bijdrage. Ter voorbeeld: indien Metakids € 100.000 heeft 
 ingebracht in een onderzoeksproject met een totaal projectbudget van € 200.000, zal 
 Metakids recht hebben op 50% van de netto inkomsten, tot zij in totaal € 100.000 heeft 
 ontvangen. Hierna zullen de volledige netto inkomsten toekomen aan de ontvanger. 
 Ontvanger zal voorafgaand aan het onderzoek Metakids op basis van een 
 accountantsverklaring schriftelijk meedelen wat de hoogte is van het totale onderzoeksbudget, 
 als ook welk percentage Metakids heeft bijgedragen. Ontvanger zal jaarlijks schriftelijk 
 opgave doen aan Metakids van de met de exploitatie gegeneerde Netto opbrengsten. 
 Het staat Metakids volledig vrij om de door haar ontvangen Netto opbrengsten naar eigen 
 inzicht te besteden. Metakids heeft dan ook geen enkele verplichting dienaangaande jegens 
 ontvanger, projectleider en/of betrokken onderzoekers. 

6. Ontvanger zal de haar toekomende netto opbrengsten naar eigen inzicht aanwenden voor de 
financiering van vervolgonderzoek op het onderzoek waar de uitvinding is voortgekomen, 
conform beleid van de ontvanger. Ontvanger heeft dan ook geen enkele verplichting 
dienaangaande jegens Metakids, maar zal de doelstellingen van Metakids meenemen in haar 
overwegingen. 

 
Artikel 13 

1. De ontvanger vrijwaart Metakids voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij 
lijden ten gevolge van de verrichte activiteiten en de daarmee samenhangende door of 
vanwege de aanvrager verspreide publicaties. 

2. Metakids verlangt van elke ontvanger dat hij: 
a. zijn roerende en onroerende goederen op afdoende wijze verzekert tegen het risico van 

diefstal en brand alsmede tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover 
derden; 

b. voor vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in het kader van de gefinancierde 
activiteiten, hun wettelijke aansprakelijkheid verzekert.  

 
Artikel 14 
De ontvanger zorgt ervoor dat de bijdrage op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de 
doeleinden waarvoor deze wordt verleend. 
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Artikel 15 
De ontvanger zorgt er voorts voor dat: 

a. de administratie op transparante, overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd en 
proactief aan Metakids wordt overlegd; 

b. van alle ontvangsten en uitgaven deugdelijke bewijsstukken, waaruit de aard en de omvang 
van de geleverde goederen of van verrichte diensten duidelijk blijken, aanwezig zijn en 
worden overlegd. 

 
Artikel 16 
Baten en lasten van een project die door middel van interne doorberekeningen worden 
toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare 
grondslagen. Voor zover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten 
op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend. 
Vergoedingen die de ontvanger ten laste van het project betaalt aan derden vanwege 
geleverde diensten of goederen zijn niet hoger dan bedrijfseconomisch verantwoord en 
maatschappelijk gangbaar. 
De ontvanger die aan derden goederen levert, dan wel diensten verricht in het kader van 
de uitvoering van het project, brengt daarvoor een vergoeding in rekening die ten minste 
kostendekkend is. 
 
Artikel 17 

1. De ontvanger verstrekt na overleg met Metakids aan de door Metakids aangewezen personen 
op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling 
van hun taak. 

2. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk 
verstrekt. Indien de ontvanger slechts kan voldoen aan deze verplichting door inbreuk 
te maken op het recht van enig persoon op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, 
verstrekt de ontvanger de verlangde gegevens op zodanige wijze dat deze niet tot 
personen herleidbaar zijn. 

3. Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verleend teneinde de door Metakids 
aangewezen personen in staat te stellen hun taak op een juiste wijze te vervullen. 

 
Artikel 18 
De ontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan Metakids van 
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of 
vaststelling van de bijdrage. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd. Zo dienen 
voornemens tot wijziging van de doelstelling, de vraagstelling en het plan van aanpak van een 
project vooraf ter goedkeuring aan Metakids te worden voorgelegd. 
 
 

Hoofdstuk V Afrekening  
 
Artikel 19 

1. Binnen 2 maanden na afloop van het onderzoeksproject de  dient de ontvanger een 
eindverantwoording in. De verantwoording bestaat uit: 
a. de eindrapportage bedoeld in artikel 9, lid 5, inhoudelijk en financieel; 
b.  een declaratie van de bijdrage; 
c.  indien de verantwoording is ondertekend door een of meer andere personen die op 

grond van de statuten bevoegd zijn de ontvanger te vertegenwoordigen: een afschrift 
van de volmacht op grond waarvan de verantwoording door die andere persoon of 
personen is ondertekend. 

2. De declaratie van de bijdrage geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan 
worden gevormd omtrent de aanwending en de besteding van de bijdrage door de ontvanger 
en geeft de nodige informatie om de bijdrage vast te stellen. De declaratie sluit aan op de 
indeling van de bij de financiering gehanteerde en vastgestelde begroting en betreft de 
werkelijk gerealiseerde kosten. 

3. Voor bijdragen door Metakids van € 125.000 of meer dient bij de eindverantwoording tevens 
een accountantsverklaring te worden overlegd. 
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4. Het bepaalde in artikel 19, lid 1 en 2 is eveneens van toepassing op voortgangsrapportages 
zoals bedoeld in artikel 9, lid 4, met dien verstande dat deze rapportages telkens binnen 1 
maand na afloop van de rapportageperiode van een jaar worden overlegd.  

 
Artikel 20 

1. Het jaar volgend op de eindrapportage van het project draagt de ontvanger zorg voor opname 
van het project in een aparte bijlage van de jaarrekening. 

2. Indien de accountant géén verklaring van geen bezwaar afgeeft ten behoeve van een project 
zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 kan Metakids overgaan tot het terugvorderen van (een deel 
van) de bijdrage. 

3. De ontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens Metakids 
in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle-) werkzaamheden. 
De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in de bijdrage. 

 
Artikel 21 
Binnen 3 maanden na ontvangst van de onder artikel 19 genoemde eindrapportage wordt de 
bijdrage vastgesteld door Metakids. 
 
Artikel 22  

1. Metakids kan bepalen dat de organisatie waaraan een bijdrage is verleend, in de gevallen 
genoemd in artikel 4:41, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een door Metakids 
te bepalen vergoeding voor vermogensvorming is verschuldigd. 

2. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de 
goederen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat in 
geval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken, wordt 
uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de ontvanger wordt ontvangen. 

3. Toepassing van het eerste lid blijft achterwege indien de activiteiten van de ontvanger, na 
toestemming van Metakids, door een  andere rechtspersoon worden voortgezet en de activa 
tegen boekwaarde aan die andere rechtspersoon in eigendom zijn overgedragen. 

 
Artikel 23  

1. Indien een project niet volgens het goedgekeurde projectvoorstel en volgens de voorwaarden 
van transparantie en zichtbaarheid zoals vastgelegd in onder meer artikel 2 van deze 
overeenkomst verloopt, dan wel indien de ontvanger, de projectleider en/of de bij het project 
betrokken onderzoekers een of meer in deze overeenkomst op haar/hen rustende 
verplichtingen niet nakomt/nakomen en deze verplichtingen na aanzegging door Metakids niet 
binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen alsnog is 
nagekomen, is Metakids gerechtigd tussentijds de financiering te beëindigen en de reeds 
verstrekte bijdrage terug te vorderen. 

2. Indien door of namens de ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of 
indien de in deze bepalingen vervatte voorschriften die Metakids aan het verlenen van de 
bijdrage heeft verbonden niet zijn nageleefd en deze verplichtingen na aanzegging door 

 Metakids niet binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen alsnog 
 zijn nagekomen, kan Metakids de toezegging wijzigen dan wel intrekken, het verstrekken van 
 voorschotten opschorten, de bijdrage lager vaststellen of stopzetten. Dit kan ook plaatsvinden 
 naar aanleiding van de uitkomsten van een accountantscontrole bij de instelling waar het 
 project is uitgevoerd. 

3. Metakids is voorts gerechtigd om tussentijds de financiering te beëindigen en de reeds 
verstrekte bijdrage terug te vorderen indien de ontvanger in staat van faillissement geraakt, 
surséance van betaling wordt verleend, onder bewind wordt gesteld, wordt ontbonden, 
geliquideerd, of indien zij haar activiteiten heeft gestaakt. 

4. De ontvanger zal in de onder artikel 23 lid 1 en lid 3 bedoelde gevallen binnen 2 weken na 
daartoe schriftelijk in kennis te zijn gesteld de door Metakids gevorderde bijdrage aan 
Metakids terug betalen.  

5. Metakids kan van de gestelde bepalingen in artikel 23, leden 1 tot en met 4 afwijken indien 
daar dringende redenen voor zijn of indien een stringente toepassing van deze bepalingen 
naar haar oordeel tot kennelijke onbillijkheden zou leiden. 
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Hoofdstuk VI Slotbepalingen 
 
Artikel 24 

1. Nadat het bestuur van Metakids de aanvraag van de aanvrager heeft vastgesteld sluiten 
Metakids en de ontvanger hiertoe een overeenkomst, bestaand uit een door beide partijen 
geparafeerde en ondertekende financieringsbrief en de door de aanvrager geparafeerde en 
ondertekende financieringsvoorwaarden. De financieringsvoorwaarden vormen een integraal 
onderdeel van de door Metakids en de aanvrager gesloten overeenkomst. Metakids en de 
ontvanger zijn daarmee gehouden aan de bepalingen van deze financieringsvoorwaarden.  

2. Metakids en de aanvrager zijn in geen enkel opzicht vertegenwoordiger of agent van elkaar en 
hebben geen enkele bevoegdheid om namens de ander enige verbintenis aan te gaan. 

3. Metakids en de aanvrager zijn verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de in artikel 24 
lid 1 genoemde overeenkomst en van hetgeen hen uit hoofde van deze overeenkomst ter 
kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt dan wel uitdrukkelijk wordt 
gemeld. De geheimhoudingsverplichting betreft in elk geval informatie die bij het naar buiten 
brengen schadelijk kan zijn voor de wederpartij. Deze verplichting geldt ook na afloop van de 
overeenkomst. 

4. Op de (uitvoering van de) overeenkomst en de financieringsvoorwaarden en alle daaruit 
voortvloeiende geschillen tussen Metakids en de aanvrager is Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen met betrekking tot de uitleg en/of de uitvoering van de overeenkomst 
en deze financieringsvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde 
rechter te Amsterdam, tenzij partijen schriftelijk kiezen voor een andere vorm van 
geschillenbeslechting.  

 

 

 

Voor akkoord: 

 

Datum:   …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Plaats:    …………………………………………………………………………………………. 

 

 

UMC/instelling:  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Aanvrager:   ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hoofd afdeling:  …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


