
Annex 4 – Funder specific information 

THE NETHERLANDS – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) participeert in de Soilver Pilot Call om 
Europese kennisontwikkeling, -uitwisseling en doorwerking op het gebied van opkomende stoffen in 
het bodem(grond)watersysteem te ondersteunen. Het is de eerste gezamenlijke call vanuit het 
SOILvER platform in oprichting en is een pilot. IenW is voornemens om onderzoek te faciliteren met 
meerwaarde ten opzichte van wat er in Nederland gebeurt en dat bijdraagt aan de beleidsontwikkeling 
op het thema.  

IenW heeft een budgetreservering van maximaal € 100.000,- voor de Pilot Call en is voornemens om 
één project te honoreren waarmee de Nederlandse vertegenwoordiging en kennisdoorwerking kracht 
bij wordt gezet. Van deelnemende partij(en) wordt verwacht dat zij aantoonbare kennis en ervaring 
hebben met internationale projectvoering en samenwerking. 

IenW zal een overeenkomst sluiten met de Nederlandse partij(en) van het consortium waarvan het 
projectvoorstel door SOILvER wordt geselecteerd. Om voor financiering vanuit IenW in aanmerking te 
komen moet aan het consortium minimaal één Nederlandse partij met kantoor in Nederland 
deelnemen. Op de overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018) van toepassing.  

Te raadplegen op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040889/2018-05-15 

De gecontracteerde partij is verantwoordelijk voor het opleveren van de mijlpalen en producten, 
alsmede voor de financiële administratie richting de overige indieners van het consortium. 

Indieningsvereisten 

1. Projectvoorstellen die in aanmerking komen voor financiering vanuit IenW worden ingediend door 
een consortium waarbinnen de Nederlandse deelname afkomstig is uit een (rijks)kennisinstelling, 
onderzoeksinstituut, het (adviserend) bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisatie.  

 
2. De projectvoorstellen: 

- dienen zelfstandig leesbaar te zijn, zonder eventuele bijlagen.  
- doen een beroep op maximaal 80% van het totale projectvoorstel (voor wat betreft het 

Nederlandse deel) tot een maximum van € 100.000,- inclusief BTW.  
- leveren een inzichtelijk kosten-en financieringsoverzicht met marktconforme tarieven dat 

duidelijkheid biedt in de totale kosten van het project en hoe deze kosten worden 
gefinancierd. Voor (rijks)kennisinstellingen geldt dat zij het overeengekomen tarief voor 
opdrachten van het Rijk hanteren.  

- onderaanneming is toegestaan, wanneer dit herleidbaar en specifiek wordt toegelicht. 
- bij het aandragen van financiering uit andere programma’s of projecten mogen alleen de 

ingelegde kosten meegenomen worden uit het relevante deelproject, niet uit het gehele 
programma/project. In dit geval moet onderbouwd worden wat het verschil is tussen het 
ingediende voorstel en het lopende project.  

- voeren geen kosten en financiering op die betrekking hebben op investeringen die gedaan zijn 
voor de formele start van het project.  

- leveren resultaten op waarvan ten minste de management samenvatting in het Nederlands 
geschreven wordt. 

- voldoen aan de voorwaarde gesteld voor het intellectueel eigendom (zie 3). 
 

3. Het intellectuele eigendom van de geleverde producten in zijn geheel zullen toekomen aan de 
aanbestedende partij (IenW) en de indienende consortia. Alle resultaten van het onderzoek 
moeten openbaar beschikbaar zijn. Resulterende software zal beschikbaar moeten worden 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040889/2018-05-15


gemaakt als ‘open source’ software. Aan aanvragers wordt gevraagd om in hun projectvoorstel te 
beschrijven hoe deze openbare beschikbaarheid in hun project zal worden geïmplementeerd. 
Afwijking van dit beleid is alleen mogelijk als geldige argumenten dit vereisen. Onderzoek op basis 
van patenten, gegevens of achtergrondkennis dat niet door de aanvragers vrij is van gebruik, 
wordt uitgesloten, tenzij een plan wordt gegeven over hoe om te gaan met deze problemen om de 
resultaten openbaar beschikbaar te maken. Alle wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit 
onderzoek dat wordt gefinancierd vanuit deze oproep, moeten onmiddellijk (op het moment van 
publicatie) vrij wereldwijd toegankelijk zijn. Er kunnen afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met betrokken partijen bij de verleende projecten waarin de bovengenoemde 
onderwerpen en de volgende kwesties worden behandeld. Tijdens het project houden alle partijen 
vertrouwelijkheid in acht over de resultaten en mogen deze niet aan derden bekendgemaakt 
worden. Deze vertrouwelijkheidseisen zijn niet van toepassing op: 
- resultaten die in een publicatie worden bekendgemaakt na goedkeuring van IenW; 
- resultaten die worden bekendgemaakt als gevolg van de formaliteiten voor de bescherming 

van de resultaten; 
- rapporteren van resultaten naar de Project Board en Call Steering Committee; 
- resultaten die moeten worden bekendgemaakt op grond van een beslissing van een rechtbank 

of publiekrechtelijke instelling, op voorwaarde dat de ontvanger de leverancier schriftelijk op 
de hoogte stelt van deze openbaarmaking. 

 
4. Bij ontvangst van meerdere potentiele projectvoorstellen behoudt IenW de mogelijkheid om meer 

dan één voorstel te honoreren en desgewenst additioneel budget aan te wenden. Ook behoudt 
IenW het recht om op basis van de ingediende projectvoorstellen te besluiten om niet over te 
gaan tot het toekennen van financiering. 


