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IWT

=

subsidieverstrekker
stelt zelf geen onderzoekers te werk

- IWT heeft geen eigen Commissie WI
- IWT dwingt de naleving van de WI-principes op
indirecte manier af, nl. via onderzoeksinstelling zelf
- De na te leven WI-principes zijn in de eerste plaats
principes die de onderzoeksinstelling op dat vlak
zelf hanteert voor het verrichten van onderzoek.
- IWT heeft algemene voorschriften mbt de uitvoering
en valorisatie van onderzoeksprojecten (de naleving
van WI-voorschriften alsook de sanctionering bij nietnaleving vallen onder deze algemene bepalingen)
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IWT-bepalingen voor steunkanalen voor
onderzoeksorganisaties

• Verbintenis tot zorgvuldige uitvoering van project
• Verbintenis tot bescherming van de projectresultaten en ter
vrijwaring van de valorisatie ervan
• Meldingsverplichtingen
igv
gebeurtenissen
of
omstandigheden
die
ononderbroken
en
zorgvuldige
uitvoering van de steunovereenkomst in gedrang brengen
• Inspanningsverbintenis om
i/ aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen en
ii/ geen inbreuk te maken op rechten welke toekomen aan
derden

• Herziening en/of terugvordering mogelijk van de subsidie
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IWT-bepalingen voor steunkanalen voor bedrijven/VIS
waarin wordt samengewerkt met onderzoeksorganisaties

-

Zelfde
verbintenissen
als
opgesomd
voor
de
onderzoeksorganisatie als subsidiegerechtigde doch bedrijf of
Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband (VIS) dienen ervoor
te zorgen dat de onderzoeksorganisatie deze verbintenissen
nakomt en dat hiervoor een regeling in hun onderlinge
afspraken is voorzien.
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Toepasselijke bepalingen uit de IWT-Algemene
Voorwaarden

versie 2013.1

(1)

5.1. IWT kent de SUBSIDIE aan de BEGUNSTIGDE toe, vastgesteld als een maximaal
bedrag en onder de voorwaarde dat de BEGUNSTIGDE de OVEREENKOMST op een
zorgvuldige en ononderbroken wijze nakomt.
6.2. De BEGUNSTIGDE verbindt er zich toe alle inspanningen te leveren die
redelijkerwijze mogen worden verwacht in functie van een afdoende
bescherming van de PROJECTRESULTATEN en ter vrijwaring van de VALORISATIE
VAN DE PROJECTRESULTATEN.
7.1.1 Naast de reeds elders in de OVEREENKOMST expliciet voorziene
meldingsplicht dient de BEGUNSTIGDE en/of de rechtstreeks betrokken PARTIJ
IWT onmiddellijk per aangetekend schrijven bijkomend volgende zaken te
melden:
- elke gebeurtenis of omstandigheid die de realisatie van het PROJECT en de
beoogde PROJECTRESULTATEN, de ononderbroken en zorgvuldige uitvoering van
de OVEREENKOMST door de BEGUNSTIGDE en/of de VALORISATIE van de
PROJECTRESULTATEN in gevaar kan brengen. (…)
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Toepasselijke bepalingen uit de IWT-Algemene
Voorwaarden

versie 2013.1

(2)

13.1. Elke PARTIJ heeft steeds alle redelijke inspanningen geleverd om alle
wettelijke, reglementaire en gerechtelijke bepalingen en beschikkingen die op
hem van toepassing zijn of waren correct na te leven. (…)
13.2. Elke PARTIJ heeft steeds alle redelijke inspanningen geleverd opdat de door
hem gevoerde activiteiten (ongeacht of deze van commerciële, administratieve of
ondersteunende of enige andere aard zijn) geen inbreuk uitmaken op aan derden
toekomende octrooien, merkrechten, auteursrechten (inclusief rechten op
software), handelsbenamingen, know how, formules of enig ander intellectueel
eigendomsrecht binnen of buiten België.
Elke PARTIJ beschikt als eigenaar of rechtmatig gebruiker over alle octrooien,
merkrechten, auteursrechten, handelsbenamingen, know how, formules en andere
intellectuele eigendomsrechten die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van
het PROJECT.
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IWT-bepalingen voor steunkanaal doctoraatsbeurzen

• Verbintenis tot zorgvuldige uitvoering van project
• Verbintenis
tot
publicatie/valorisatie
van
de
projectresultaten
• Meldingsverplichtingen
igv
gebeurtenissen
of
omstandigheden
die
ononderbroken
en
zorgvuldige
uitvoering van de steunovereenkomst in gedrang brengen
• Herziening en/of terugvordering mogelijk van de subsidie
en verbreking van de steunovereenkomst
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Toepasselijke bepalingen uit de Algemene Voorwaarden
– Doctoraatsbeurs van strategisch Basisonderzoek
versie december 2011

(1)

Art. 2 Voorwerp
2.1 Het IWT verleent als Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap aan de BURSAAL een
subsidie onder de vorm van een BEURS voor de uitvoering van het PROJECT. Het IWT handelt
hierbij als beursverschaffende instantie en niet als werkgever met een arbeidsovereenkomst.
In het kader van deze OVEREENKOMST behoudt het IWT zich het recht voor om controle uit te
oefenen op het gebruik van de BEURS door de BURSAAL en op het nakomen van de plicht tot
een zorgvuldige en ononderbroken uitvoering van het PROJECT (cfr. Koninklijk Besluit nr. 5,
18 april 1967)
2.2 De BURSAAL aanvaardt de toegekende BEURS en de verplichting om zorgvuldig en
ononderbroken aan én voor het PROJECT te werken. Hij aanvaardt tevens de verplichte
uitsluiting van elke andere professionele activiteit.
2.3 De PROMOTOR erkent dat de BURSAAL de BEURS ontvangt om uitsluitend, zorgvuldig en
ononderbroken te werken aan zijn PROJECT, en deze activiteit niet mag combineren met
andere activiteiten of academische opdrachten, behalve deze vermeld in artikel 6.3. Op
verzoek zal hij het IWT hierover ook adviseren.
De PROMOTOR aanvaardt in te staan voor de wetenschappelijke begeleiding, door middel van
advies en informatie, van de BURSAAL en te waken over de wetenschappelijke kwaliteit en
continuïteit in de werkzaamheden van het PROJECT.
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Toepasselijke bepalingen uit de Algemene Voorwaarden
– Doctoraatsbeurs van strategisch Basisonderzoek
versie december 2011

(2)

2.4. DE GEMACHTIGDE VAN DE INSTELLING geeft door zijn akkoord, instemming met de plaats waar
het onderzoek zal uitgevoerd worden, en met de verplichtingen die de PROMOTOR aangaat in
deze OVEREENKOMST.
5.2.3 Verbreking wegens miskenning van de toekenningsvoorwaarden
De OVEREENKOMST kan door het IWT worden verbroken, wanneer de BURSAAL niet langer
voldoet aan de volgende voorwaarden van toekenning:
 de BURSAAL reageert niet of op een niet-onderbouwde wijze op een specifieke vraag tot
verslaggeving over zijn onderzoeksactiviteiten aan het IWT.

5.2.4 Intrekking door het IWT op grond van onjuiste gegevens
Het IWT kan de OVEREENKOMST eenzijdig en zonder ingebrekestelling annuleren vanaf de
datum van zijn initiële uitwerking en de terugbetaling invorderen van alle reeds betaalde
bedragen, indien het kan aantonen dat de toekenning van de BEURS gebeurde op grond van
onjuiste gegevens die de BURSAAL verstrekte.
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Toepasselijke bepalingen uit de Algemene Voorwaarden
– Doctoraatsbeurs van strategisch Basisonderzoek
versie december 2011

(3)

6.1 Grondslag en algemene draagwijdte
Het IWT heeft als toelageverstrekker het recht om de werkelijkheid en de regelmatigheid van
de activiteiten van de BURSAAL op te volgen.
De BURSAAL is om die reden verplicht om onmiddellijk en op eigen initiatief het IWT in
kennis te stellen van elke gebeurtenis waardoor hij niet langer kan voldoen aan de vereiste
van de zorgvuldige en ononderbroken uitvoering van zijn PROJECT.
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Cases

- Er deden zich in het verleden een aantal cases van
inbreuken op WI voor doch geen van deze betroffen
inbreuken op de wetenschappelijke integriteit als
hoofdtopic.
- Genoemde cases werden verder ook opgelost door of
binnen de betrokken kennisinstellingen zelf.
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