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DEFINITIES  

  
Artikel 1: Definities  

  
In het onderzoeks- en samenwerkingsreglement worden de hierna vermelde termen en begrippen als volgt gede-
finieerd:  
  
1.1    AUHA: Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw en haar constituerende partnerinstellingen.  

 
1.2  Partnerinstelling: een instelling die behoort tot de AUHA, met name de Hogere Zeevaartschool, de Karel 

de Grote Hogeschool, de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. 
 
1.3  Instellingsbestuur: bestuursorgaan van een partnerinstelling.  

 
1.4   Derde: alle natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, met uitzondering van de part-

nerinstellingen, onderzoekers en vinders behorende tot de AUHA. 
 
1.5  Onderzoekers: natuurlijke personen die in het kader van een arbeidsovereenkomst, een statuut, in het 

kader van een door de partnerinstelling of derde toegekende beurs, of in een andere relatie met de part-
nerinstelling, bijvoorbeeld als student of als vrijwillig onderzoeker, onderzoek verrichten of hebben verricht 
aan de partnerinstelling.  

  
1.6  Onderzoeksresultaten: resultaten van onderzoek of ontwikkeling die door de onderzoekers worden gere-

aliseerd in het kader van hun relatie met de partnerinstelling en/of met gebruik van de middelen of uitrus-
ting van de partnerinstelling. Werken van letterkunde of kunst in de zin van de Auteurswet maken in het 
onderhavige reglement geen deel uit van de onderzoeksresultaten. Computerprogramma’s of databanken 
beschermd door de auteurswet en/of de wet op de databanken maken wel deel uit van de onderzoeksre-
sultaten. 

 
1.7  IOF-raad: Industrieel Onderzoeksfondsraad  

  Raad van de AUHA, zoals vastgelegd in artikel 5, paragraaf 3 van Besluit van de Vlaamse Regering 
van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactivi-
teiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap, bevoegd voor het beheer van het Industrieel On-
derzoeksfonds en het Innovatiebeleid van de associatie. In de IOF-raad zijn alle AUHA partnerinstellingen 
en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.  

 
1.8    Spin-off: Onder spin-off bedrijven moeten worden verstaan ondernemingen met rechtspersoonlijkheid 

overeenkomstig de wetten op de handelsvennootschappen waarvan de bedrijfsactiviteit gericht is op de 
valorisatie van de wetenschappelijke kennis, resultaten van wetenschappelijk of praktijkgericht weten-
schappelijk onderzoek, technologie of administratieve of logistieke innovaties van de universiteit of hoge-
school, en waar de universiteit en/of hogeschool aan deelneemt.  

 
  Een spin-offbedrijf neemt de vorm aan van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onder 

deelnemen moet verstaan worden: de rechtstreekse inbreng van de universiteit of hogeschool in die spin-
off bedrijven als vennoot van immateriële activa of van financiële middelen.  

 
  Tevens wordt voor de IOF parameter volgende gestaafde inbreng aanvaard om startende bedrijven op te 

nemen binnen spin-off parameter: 
 
  1° hetzij via het verwerven van een aandeelhouderspositie op basis van een omschreven technologie-

transfer in de nieuw opgerichte vennootschap (via het bestaan van een contractuele transferovereenkomst 
en het inschrijven van een aandeelhouderspositie in de statuten); 

 
  2° hetzij via een exclusieve licentie-overeenkomst [waarin voorzien wordt in een billijke vergoeding] voor 

de overgedragen technologie en kennis. Dit moet blijken uit ondertekende en gedateerde contractuele do-
cumenten;  

 
  Al de documenten waaruit de betrokkenheid bij de oprichting van een spin-off moet blijken dienen binnen 

een tijdsperiode van 12 maanden te zijn afgesloten en ondertekend. 
 
1.9      ADOC: Departement Onderzoek en Innovatie van de Universiteit Antwerpen.  

  
1.10    Dienst Valorisatie binnen ADOC: de dienst binnen de Universiteit Antwerpen die zich ten dienste van 

alle vorsers en partnerinstellingen van de AUHA bezighoudt in het omzetten van wetenschappelijk en 
technologische kennis tot productinnovatie, procesinnovatie of enige andere vorm van innovatie met eco-
nomische of maatschappelijke finaliteit. De dienst staat in voor de bescherming en valorisatie van de onder-
zoeksresultaten van de AUHA. De Dienst Valorisatie staat onder de beleidsbevoegdheid van de bevoegde 
Voorzitter van de IOF-raad. 
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1.11  Valorisatiecontract: contract gesloten in het kader van een valorisatieprocedure onder de vorm van een 

van de volgende types:  
- licentieovereenkomsten waarbij de partnerinstelling een gebruiksrecht verleent op onderzoeksresulta-

ten;  
- licentieovereenkomsten voor gebruik van software;  
- overdracht overeenkomsten waarbij de partnerinstelling onderzoeksresultaten overdraagt;  
- optieovereenkomsten waarbij de partnerinstelling een eenzijdige optie verleent tot het onderhandelen 

of bekomen van een licentie op of overdracht van onderzoeksresultaten;  
- materiaaltransferovereenkomsten waarbij bepaalde materialen (biologisch materiaal, softwarecode, da-

tabanken, chemische verbinding, …) ter beschikking worden gesteld;  
- geheimhoudingsovereenkomsten;  
- samenwerkingsovereenkomsten waarbij afspraken worden gemaakt over een gezamenlijke valorisatie 

van onderzoeksresultaten.  
 
1.12  Valoriseerbare onderzoeksresultaten: de onderzoeksresultaten die eigendom zijn van een partnerinstel-

ling of waarop een partnerinstelling bepaalde rechten kan laten gelden en die ofwel via een IP overdracht 
ofwel via een licentie ofwel via de opstart van een spin-off maatschappelijk en/of economisch kunnen ge-
exploiteerd worden.  

 
1.13  Valorisatiefonds: onder auspiciën van de IOF-raad door de voorzitter van IOF-raad beheerd fonds be-

doeld ter medefinanciering van de valorisatieprocessen teneinde de commercialisering of maatschappelij-
ke implementatie van onderzoekresultaten te faciliteren. De besteding van de gelden wordt minstens een-
maal per jaar in het bureau van de IOF-raad besproken.. 

  
1.14   Valorisatieprocedure: alle activiteiten ter commercialisering en/of maatschappelijke implementatie van 

valoriseerbare onderzoeksresultaten, inclusief deze die leiden tot intellectueelrechtelijke bescherming. De-
ze procedure wordt gedetailleerd beschreven in het valorisatiehandboek zoals goedgekeurd door de IOF-
raad. 

 
1.15    Valorisatiehandboek: een beschrijving van het geheel van regels teneinde de onderzoekers van de AU-

HA te ondersteunen bij het valoriseren en op de markt brengen van hun onderzoeksresultaten. Het hand-
boek bestaat 2 delen: een eerste deel schetst het algemene kader waarin het valorisatieproces vanuit de 
universiteit en hogescholen naar de industrie zich afspeelt, het tweede deel beoogt inzicht te geven in het 
verloop en beheer van het valorisatieproces met de nadruk op de valorisatieroute die via octrooien en li-
centies verloopt. De Dienst Valorisatie beheert dit handboek en stelt het op een gepaste wijze ter beschik-
king van de gebruikers. 

 
1.16   Vinding: onder vindingen wordt verstaan potentieel octrooibare uitvindingen, kweekproducten, tekeningen 

en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma’s, algoritmes en databanken 
die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing voor commerciële doeleinden aan-
wendbaar zijn.  
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TOEPASSINGSGEBIED  

  
Artikel 2: Toepassingsgebied  

  
Dit reglement is van toepassing op de aangelegenheden vermeld in artikel II.12 van de Codex Hoger Onderwijs 
en heeft betrekking op alle vormen van onderzoek in de partnerinstellingen.  
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ALGEMEEN ONDERZOEKSBELEID  

  
Artikel 3: Beleidsverklaring  

  
3.1   De AUHA streeft naar een zo synergetisch en congruent mogelijke organisatie betreffende wetenschappe-

lijk onderzoek en dienstverlening: zij erkent daarbij verschillende vormen van samenwerking tussen de 
partnerinstellingen. Het concept van preferentieel partnerschap geldt als uitgangspunt bij het opzetten en 
uitwerken van gezamenlijke of aanverwante onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. De uiteindelijke 
keuze van onderzoeksdomeinen en onderzoekslijnen behoort tot de autonomie van de partnerinstelling.  

  
3.2   De associatie zal op strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek en maat-

schappelijke dienstverlening afstemmen op de sociale en de economische noden van de Antwerpse regio 
en de Vlaamse Gemeenschap, ingebed in een internationale context. De associatie zal door de ontwikke-
ling en beoefening van de kunsten bijdragen tot de culturele dynamiek van de regio. De associatie wil de 
samenwerking tussen haar partners verder stimuleren, faciliteren en verdiepen om uit te groeien tot een 
performant en toekomstgericht kenniscentrum.  

  
3.3   De associatie wil door bundeling van krachten haar onderzoekspotentieel maximaal ontwikkelen en kan-

sen bieden voor (interdisciplinair) onderzoek. Ondernemingszin en ondernemerschap worden gestimu-
leerd in functie van innovatie en valorisatie.  

  
  



   

Onderzoeks- en samenwerkingsreglement(goedgekeurd rvb 20180321).docx pagina 6 van 13 

VALORISATIE  

  
Artikel 4: Dienst Valorisatie binnen ADOC 

  
4.1   De Dienst Valorisatie treedt op als bevoegde dienst voor het beheer en opvolging  van de Valoriseerbare 

Onderzoeksresultaten van  alle partnerinstellingen van de AUHA..  
  
4.2   De Dienst Valorisatie vervult minstens volgende opdrachten:  

- opbouw en beheer van de octrooiportefeuille van de partnerinstellingen;  
- opbouw en beheer van andere intellectuele eigendomsrechten van de partnerinstellingen (zoals merk-

namen en de rechten op biomaterialen, computerprogramma’s, databanken, plantvariëteiten, …);  
- faciliteren van actieve marktintroductie van technologieën van partnerinstellingen en sensibilisatie van 

de onderzoekers ter zake;  
- onderhandelen en beheer van alle valorisatiecontracten;  
- stimuleren en ondersteuning van oprichting van spin-offs;  
- bevorderen van samenwerking tussen de partnerinstellingen en bedrijven met betrekking tot valori-

seerbare onderzoeksresultaten.  
 
4.3  De valoriseerbare onderzoeksresultaten moeten door de onderzoeker vóór elke vorm van openbaarma-

king aangemeld worden bij de partnerinstelling waar zij gerealiseerd werden en bij de Dienst Valorisatie. 
Binnen de hogescholen gebeurt de aanmelding via de partnerinstelling aan de Dienst Valorisatie; binnen 
de universiteit gebeurt de aanmelding rechtstreeks bij de Dienst Valorisatie.  

  De Dienst Valorisatie kan, met het oog op de intellectueel rechterlijke bescherming, de partnerinstelling 
een verbod op publicatie opleggen en dit gedurende een termijn van maximum 12 maanden. De procedure 
en de modaliteiten ter zake worden bepaald in de geldende reglementering van de betrokken associatie-
partner. 

 
4.4  De standaard dienstverleningscontracten (bv. “fee for service” overeenkomsten) op onderzoeksresultaten 

waarbij er geen IP overdracht of licentie-overeenkomsten voorzien is en die niet conflicteren met eerdere 
IP rechten of andere overeenkomsten worden niet behandeld door de Dienst Valorisatie, tenzij de presta-
ties kunnen leiden tot het nemen van octrooien, licenties of het vestigen van andere intellectuele rechten. 
In dat laatste geval neemt de onderzoeker reeds voor het sluiten van het contract tussen de partner binnen 
de AUHA en opdrachtgever contact op met de Dienst Valorisatie (onderzoekers van de hogescholen doen 
dit via de desbetreffende partnerinstelling). In dat geval zal conform Art. IV.75. van de Codex Hoger On-
derwijs een regeling voorzien worden die een billijke return verzekert voor de partner van de AUHA. Deze 
return kan niet alleen de vorm aannemen van een reële en billijke financiële vergoeding, maar ook van het 
gedeelde eigendomsrecht van de onderzoeksresultaten, zonder evenwel afbreuk te doen aan het gelden-
de auteursrecht. 

 
4.5  De IOF-raad rapporteert jaarlijks aan het associatiebestuur over zijn activiteiten. Vertrouwelijke informatie 

wordt uitsluitend aan het betrokken instellingsbestuur doorgegeven.  
  
4.6  De betrokken onderzoeker en/of de betrokken partnerinstelling kunnen te allen tijde een stand van zaken 

opvragen bij de Dienst Valorisatie van de door hen aangemelde valorisatiedossiers. 
  
4.7  Een goed verloop van de valorisatieprocedure veronderstelt het consequent engagement van de onder-

zoeker welke tevens mee de belangen van de AUHA behartigt.  
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VERMOGENSRECHTEN OP ONDERZOEKSRESULTATEN  

  
Artikel 5: Vermogensrechten op onderzoeksresultaten  

  
5.1   De vermogensrechten op onderzoeksresultaten behaald door onderzoekers komen toe aan de partnerin-

stelling (binnen welke deze gerealiseerd zijn) als rechtspersoon, behoudens andersluidende bepalingen in 
reglementeringen en/of overeenkomsten goedgekeurd door de partnerinstelling.  

  
5.2   De morele rechten, inclusief het vaderschapsrecht, op de onderzoeksresultaten worden niet beheerst door 

dit reglement en bijgevolg komen deze toe aan de onderzoekers.  
  
5.3   Een partnerinstelling kan de vermogensrechten op onderzoeksresultaten overdragen aan een andere 

partnerinstelling of een andere partnerinstelling bepaalde rechten toekennen op de onderzoeksresultaten 
indien dit aangewezen is voor de valorisatieprocedure.  

  
5.4  Onderzoeksresultaten behaald door vrijwillige onderzoekers en studenten waarbij gebruik werd gemaakt 

van kennis, middelen of uitrusting van de partnerinstelling, behoren toe aan de partnerinstelling. Indien zij 
geen gebruik maken van kennis, middelen of uitrusting van de partnerinstelling komen de resultaten aan 
hen zelf toe en kunnen de rechten slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst overgedragen 
worden.  

  
 
Artikel 6: Valorisatie van onderzoeksresultaten  

  
6.1   Uiterlijk binnen drie maanden na datum van aanmelding van valoriseerbare onderzoeksresultaten neemt 

de dienst valorisatie in overleg met de betrokken onderzoekers en de betrokken partnerinstelling een be-
slissing met betrekking tot het al dan niet opstarten van een valorisatieprocedure en de financiering ervan. 
Bij elke vergadering van het bureau van de IOF-raad worden de beslissingen inzake nieuwe valorisatie-
procedures bekrachtigd of wordt beslist om de valorisatieprocedure stop te zetten.   

  De bepalingen hieromtrent, inclusief de aanwending van de netto-inkomsten (zie artikel 9) worden vastge-
legd in een afzonderlijke overeenkomst tussen de onderzoeker en de betrokken partnerinstelling, op te 
stellen door de Dienst Valorisatie. In principe draagt de betrokken partnerinstelling de directe kosten tenzij 
er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. Directe kosten zijn deze kosten die direct toewijsbaar 
zijn aan het valorisatieproces (bv. patentkosten, inschakeling van consulenten, …) van het project. De 
dienstverlening aangeboden vanuit de Dienst Valorisatie wordt voor de toepassing van dit artikel be-
schouwd als indirecte kost. 

  
6.2  De Dienst Valorisatie coördineert en stuurt de valorisatieprocedure in overleg met de betrokken onderzoe-

kers en de partnerinstelling. De IOF-raad legt hierover algemene regels vast zoals beschreven in het valo-
risatiehandboek.  

  
6.3   In geval het Bureau van de IOF-raad beslist om géén valorisatieprocedure op te starten of deze stop te 

zetten, brengt de Dienst Valorisatie de betrokken onderzoekers en partnerinstelling schriftelijk op de hoog-
te, dit uiterlijk 5 arbeidsdagen na bekrachtiging van de beslissing, en kan het instellingsbestuur beslissen 
om autonoom een valorisatieprocedure uit te voeren.  

  
 
Artikel 7: Overdracht vermogensrechten aan de onderzoekers  

  
7.1   De Dienst Valorisatie meldt tijdig elke beslissing met betrekking tot de bescherming van valoriseerbare 

onderzoeksresultaten en het valorisatieproces aan de betrokken onderzoekers en het bestuur van de part-
nerinstelling en dit binnen de 5 arbeidsdagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing.  

  
7.2  Indien het Bureau van de IOF-raad beslist om een valorisatieprocedure stop te zetten en ook het instel-

lingsbestuur afziet van de valorisatieprocedure, kan de partnerinstelling haar rechten op vindingen op een 
algemene of individuele basis overdragen aan de onderzoeker doch zij behoudt steeds een onvervreemd-
baar, niet-exclusief en kosteloos recht tot gebruik ervan voor onderwijskundige of wetenschappelijke doel-
einden. De partnerinstelling kan eveneens een aandeel bedingen in de opbrengsten die de onderzoeker 
uit de exploitatie van die rechten verwerft.  

 
  De partnerinstelling stelt een intern reglement vast waarin de concrete modaliteiten voor de toepassing 

van de bepalingen van dit artikel nader worden uitgewerkt. De partnerinstelling houdt hierbij rekening met 
de bij of krachtens de wet, het decreet of de Europese regelgeving vastgestelde voorwaarden met betrek-
king tot de eigendom en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. 
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Artikel 8: Gebruiksrechten op onderzoeksresultaten  

  
8.1   Bij elke valorisatie van valoriseerbare onderzoeksresultaten dient verzekerd te worden dat de betrokken 

onderzoeksresultaten steeds kunnen gebruikt worden voor verder onderzoek en onderwijs binnen de part-
nerinstelling waarbinnen de onderzoeksresultaten gegenereerd werden, en dit op kosteloze basis.  

  
8.2  Bij overdracht van de rechten op onderzoeksresultaten van de partnerinstelling aan de onderzoekers be-

houdt de partnerinstelling in elk geval een onvervreemdbaar, kosteloos en niet-exclusief recht tot gebruik 
van de betrokken onderzoeksresultaten voor verder onderzoek en onderwijs binnen de partnerinstelling.  

 
8.3  Indien andere partnerinstellingen dan de partnerinstelling waarbinnen valoriseerbare onderzoeksresultaten 

gegenereerd werden, een gebruiksrecht van de betrokken onderzoeksresultaten voor onderwijsdoeleinden 
wensen, dient dit steeds het voorwerp uit te maken van een specifiek valorisatiecontract.  

 
 
Artikel 9: Netto-inkomsten van valorisatie  

  
9.1   Na terugbetaling van de gemaakte uitgaven van valorisatie wordt 10% van de netto-inkomsten gereser-

veerd voor het valorisatiefonds. De verdere verdeling van de netto-inkomsten gebeurt conform de bepa-
lingen van de overeenkomst vermeld in artikel 6.1.  

 
  Bij het oprichten van een spin-off wordt er geval per geval gekeken en wordt er steeds rekening gehouden 

met de specifieke inzet van de betrokken onderzoekers. Dit valt onder de bevoegdheid van het Bureau van 
de IOF-raad die erover waakt dat de belangen van de onderzoeker/onderzoeksgroep, de partnerinstelling 
en de AUHA vertegenwoordigd door de Dienst Valorisatie niet geschonden worden. Deze overeenkomst 
wordt vertrouwelijk gemeld aan het bestuur van de partnerinstelling.  

  
9.2     Indien voorzien in de reglementering van de partnerinstelling wordt het deel van de netto-inkomsten be-

stemd voor de onderzoekers rechtstreeks aan de onderzoekers uitgekeerd of toegekend conform de bepa-
lingen van de betreffende partnerinstelling.  

 
 
Artikel 10: Sensibilisatie van onderzoekers  

  
10.1  In overeenstemming met het strategisch IOF en Interface plan, organiseert de dienst Valorisatie op regel-

matige basis informatiesessies rond intellectuele eigendom, valorisatie van onderzoeksresultaten, samen-
werking met bedrijven en ondernemerschap en stelt deze open voor onderzoekers binnen de AUHA. 

  Sprekers van binnen en buiten de associatie kunnen ook worden uitgenodigd om praktische toelichtingen 
te geven bij topics waarmee onderzoekers geconfronteerd worden wanneer ze onderzoeksresultaten wil-

len valoriseren.  
 
10.2   De Dienst Valorisatie organiseert tweemaal per jaar een overleg met elk van de partnerinstellingen uit de 

AUHA tijdens dewelke concrete opportuniteiten tot valorisatie of lopende valorisatiedossiers besproken 
kunnen worden en wederzijdse knowhow uitgewisseld wordt.   
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FWO ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR  

  
Artikel 11: Definities  
 
11.1  FWO-onderzoeksinfrastructuurprogramma:  is een structureel financieringskanaal van de Vlaamse 

overheid voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur, zoals gedefinieerd in artikel 17 van het de-
creet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Weten-
schap en Innovatie van 10 december 2015. 

  
11.2  Onderzoeksinfrastructuur: alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strate-

gisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder is onder meer 
wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digi-
tale ontsluiting), begrepen.  

 
11.3  Middelzware onderzoeksinfrastructuur: onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van 

ten minste €150.000 en ten hoogste €1.000.000. 

 
11.4   Zware onderzoeksinfrastructuur: onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van méér 

dan € 1.000.000.  

  
11.5   Onthaalinstelling: dit is de instelling waar de infrastructuur geplaatst wordt, en die bijgevolg de infrastruc-

tuur beheert, die beschikt over een zakelijk recht (eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, …) op de in-
frastructuur en die de verantwoordelijkheid heeft over het optimale gebruik van de infrastructuur. Het is te-
vens de thuisinstelling van de woordvoerder.  

  
11.6  Woordvoerder: is het aanspreekpunt van zijn ingediende voorstel, en is in die hoedanigheid zelf     ver-

antwoordelijk voor de cofinanciering.  
 
11.7    AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie: de door de IOF-raad aangestelde commissie die zorgt voor 

een indicatieve ordening van de ingediende voorstellen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur (hierna 
genoemd ‘investeringsdossiers’) binnen de AUHA. 

 
11.8     Coördinator FWO-Onderzoeksinfrastructuur binnen de AUHA: de persoon die binnen ADOC aange-

duid wordt als coördinator inzake het FWO-onderzoeksinfrastructuur programma en die de selectieproce-
dure binnen AUHA coördineert. 

 
 
Artikel 12: Situering  

  
Het FWO-onderzoeksinfrastructuurmechanisme is een kanaal voor de financiering van middelzware en zware 
onderzoeksinfrastructuur aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. De evaluatie van de aanvragen en de 
verdeling van het voor de AUHA beschikbare budget gebeuren door de AUHA-
onderzoeksinfrastructuurcommissie, die een globaal voorstel aan het associatiebestuur overmaakt.  
  
 
Artikel 13: Bepalingen  

  
13.1  De AUHA machtigt ADOC voor:  

-  De bekendmaking van de FWO- onderzoeksinfrastructuuroproep;  
- Het organiseren van de FWO-onderzoeksinfrastructuuroproep d.w.z. de overdracht aan het FWO van 

de in te dienen dossiers;  
-  De coördinatie van de selectieprocedure voor de investeringsdossiers middelzware onderzoeksinfra-

structuur; 
- De opvolging en begeleiding van de interassociatieve onderhandelingen m.b.t de investeringsdossiers 

middelzware onderzoeksinfrastructuur; 
- De communicatie met het FWO. 

  
13.2   De IOF-raad stelt een interne selectiecommissie aan, verder AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie 

genoemd, die zorgt voor de opstelling van een indicatieve lijst van ingediende aanvragen voor investe-
ringsdossiers. Ten einde de aanwezigheid van expertise uit de drie wetenschapsgebieden te verzekeren, 
maken deel uit van de commissie:  
- Voorzitter van de associatie AUHA;  
- Voorzitter Onderzoeksraad UAntwerpen;  
- 2 ondervoorzitters Onderzoeksraad UAntwerpen;  
- Voorzitter IOF-raad;  
- Ondervoorzitter IOF-raad;  
- Departementshoofd ADOC, Universiteit Antwerpen;  
- Vertegenwoordiger Hogere Zeevaartschool;  
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- Vertegenwoordiger Artesis Plantijn Hogeschool;  
- Vertegenwoordiger Karel de Grote Hogeschool  
-  Tot drie effectieve of plaatsvervangende leden van de Onderzoeksraad, de IOF-raad of een Leescom-

missie van de Onderzoeksraad uit het wetenschapsgebied Wetenschappen; 
-  Tot drie effectieve of plaatsvervangende leden van de Onderzoeksraad, IOF-raad of een Leescommis-

sie van de Onderzoeksraad uit het wetenschapsgebied (bio)medische wetenschappen; 
-  Tot drie effectieve of plaatsvervangende leden van de Onderzoeksraad, de IOF-raad of een Leescom-

missie van de Onderzoeksraad uit het wetenschapsgebied sociale en humane wetenschappen; 
-   Twee effectieve of plaatsvervangende leden van de IOF-raad uit het bedrijfsleven. 

 
Tussen de interne indiendatum voor het indienen van voorstellen van investeringsdossiers bij de associa-
tie en de externe indiendatum voor het indienen van de door de AUHA gerangschikte dossiers, i.e. de indi-
catieve lijst, bij het FWO, onderzoekt en adviseert de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie de inge-
diende investeringsdossiers.  
 
De Voorzitter van de Onderzoeksraad neemt het voorzitterschap op van de AUHA onderzoeksinfrastruc-
tuurcommissie. 
 
De Voorzitter AUHA en de Voorzitter van de IOF-raad zijn ondervoorzitters van de AUHA onderzoeksinfra-
structuurcommissie. 

  
13.3   De finale voordracht aan het FWO van de investeringsdossiers middelzware onderzoeksinfrastructuur, i.e. 

de indicatieve lijst van de associatie AUHA, wordt beslist door het Uitvoerend College van de AUHA, op 
basis van het voorstel van de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie. 

  

 
Artikel 14: Selectiecriteria  

  
14.1  Criteria voor de selectie van de investeringsdossiers middelzware onderzoeksinfrastructuur, conform de 

regelgeving van het FWO. Meer bepaald wordt voor de voorgenomen investering een investeringsplan op-
gemaakt dat minstens volgende elementen omvat:  

  - een beschrijving van de voorgenomen infrastructuurinvestering; 
  - een beschrijving van de kwaliteit van de infrastructuur van de onthaalinstelling waarin de onderzoeksin-

frastructuur desgevallend wordt gehuisvest; 
  - een schatting van de financiële, personele en materiële kosten; 
  - een gedetailleerd gebruiksplan dat betrekking heeft op de afschrijvingsperiode van de onderzoeksin-

frastructuur;  
  - een redelijke inschatting van de mate waarin de onderzoeksinfrastructuur bijdraagt tot belangrijke we-

tenschappelijke, technologische of maatschappelijke ontwikkelingen of innovatie; 
  - een beschrijving van de kostenstructuur en een opgave van de financieringswijzen en de desbetreffen-

de  waarborgen;  
  - de mogelijkheid tot huisvesting moet bevestigd worden door een expliciete toezegging van de bevoeg-

de instantie in de hogeschool of de universiteit.  
   
14.2  Bijkomende elementen in overweging te nemen door de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie. 
  De volgende elementen kunnen bijkomend in overweging worden genomen bij de selectie van de aanvra-

gen in het kader van het FWO-middelzware onderzoeksinfrastructuurprogramma: 
  - de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het door middel van de onderzoeksinfrastructuur uit te 

voeren onderzoeksprogramma;  
  -  inpasbaarheid in het beleid van de onderzoeksgroepen, de departementen en faculteiten. Inpasbaar-

heid kan betekenen: gebaseerd op nood of opportuniteit voor een bestaande onderzoekslijn, of geba-
seerd op de meerwaarde die verbonden zou zijn met het aanvullen van een lacune;    

-  wetenschappelijke verdiensten en potentieel van de aanvragers;  
-  het innovatieve karakter en het strategische belang en draagvlak binnen de instelling/AUHA;  
-  het valorisatiepotentieel; 
-  eventuele cofinanciering door derden: dit is geen verplichting bij middelzware onderzoeksinfrastructuur, 

maar kan als een pluspunt beschouwd worden. 
 
  Bij gelijke kwaliteit van de ingediende voorstellen wordt er voorrang verleend aan de dossiers met intra-

associatieve samenwerking en breed draagvlak in de AUHA.  
 
 
Artikel 15: Interne selectieprocedure  

  
15.1    Verloop van de procedure  

De interne selectie van de voorstellen die in aanmerking komen voor financiering gebeurt in verschillende 
stappen.  

  
Stap 1: Interne oproep door ADOC via infomail en infosessie.  
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Stap 2: De promotor-woordvoerder bereidt de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draagt deze over 

aan de eigen instelling (de hoofdaanvrager van het voorstel) tegen een door ADOC vastgelegde interne 
deadline.  
 
De interne deadline voor aanvragen van zowel middelzware als zware infrastructuur is minstens 1 week 
voor de finale indiening door de onthaalinstelling bij het FWO. 
 
Stap 3: ADOC controleert het budget en de ontvankelijkheid van de aanvraag en draagt het dossier finaal 

over aan het FWO via het e-portaal.  
 
Stap 4: Het FWO stelt uitwisselingslijsten van de ingediende dossiers middelzware onderzoeksinfrastruc-

tuur van de diverse associaties ter beschikking aan de coördinatoren-onderzoeksinfrastructuur in de asso-
ciaties. Op basis van de uitwisselingslijsten wordt het interassociatief overleg opgestart met het oog op 
eventuele interassociatieve samenwerking.  
 
Stap 5: de verdere interne selectieprocedure van de projecten middelzware onderzoeksinfrastructuur   

door de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie verloopt in twee fasen:  
 
Fase 1: preselectie op basis van dossier: 
De AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie maakt op basis van de ingediende voorstellen een eerste 
selectie van die dossiers waarvan men de promotor woordvoerder in een volgende fase (fase 2) wil uitno-
digen voor een mondelinge toelichting in een hoorzitting. 
 
Fase 2: finale selectie na hoorzitting:   
De promotoren van de in fase 1 geselecteerde dossiers stellen hun investeringsdossier voor aan de leden 
van de interne AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie en beantwoorden de vragen van de commissie. 
De commissie beoordeelt de dossiers conform de hogervermelde criteria. De commissie stelt ook een ad-
vies op omtrent de rangschikking van de voorgestelde investeringsinitiatieven en de subsidiepercentages. 
Het oordeel van de commissie houdt rekening met de voorgestelde investeringsinitiatieven op macroni-
veau waarbij wordt nagegaan of er zich geen noden of opportuniteiten aandienen op het vlak van instel-
lings- of associatie-overschrijdende samenwerking of samenwerking met instellingen voor post initieel on-
derwijs, strategische onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen, of bedrijven. De interne commissie 
rangschikt de voorstellen op een indicatieve lijst met een voorstel tot betoelaging.  
 
Stap 6: ADOC maakt deze lijst over aan het associatiebestuur. Dit bespreekt finaal het voorstel en geeft 

haar akkoord. Bij geen akkoord wordt het dossier met motivering van de afwijzing door het associatiebe-
stuur terug aan de FWO-onderzoeksinfrastructuurcommissie commissie van de associatie voorgelegd.  
Bij akkoord wordt de indicatieve lijst vanuit de AUHA overgemaakt aan het FWO.  
 
Stap 7: Het associatiebestuur geeft de eventuele opmerkingen ontvangen na indiening van de indicatieve 

lijst vanuit het FWO door aan de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie, die de eventuele noodzakelij-
ke wijzigingen doorvoert en het gewijzigde voorstel binnen de vastgelegde termijn voorlegt aan het Uitvoe-
rend College van de associatie.  

  
15.2  Engagement van de onthaalinstelling bij aanvragen zware onderzoeksinfrastructuur 

Bij elk dossier voor zware onderzoeksinfrastructuur dient de promotorwoordvoerder voorafgaand aan de 
finale indiening goedkeuring te verkrijgen van de onthaalinstelling inzake de financiering van kosten niet 
gedragen door de FWO-subsidie.  
De onthaalinstelling is verantwoordelijk voor het administratieve beheer (financieel, logboek, verantwoor-
ding)van het investeringsdossier en voor het verzekeren, uit eigen middelen of via derden, van de beno-
digde cofinanciering. 

 
 
Art.16: Opvolging goedgekeurde dossiers 
 

De AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie belegt in het jaar tussen twee FWO-oproepen voor middelzware 
infrastructuur een hoorzitting, waarop promotoren-woordvoerders van investeringsdossiers in het laatste jaar van 
uitvoering verslag uitbrengen over: 

-  de wetenschappelijke realisaties op basis van het na de vorige oproep goedgekeurde investeringsdossier; 
-  de geïnitieerde interne en externe samenwerking; 
-  de realisaties op het vlak van het in het investeringsdossier beargumenteerde valorisatiepotentieel. 
 
Ter voorbereiding van deze hoorzitting dienen de promotoren-woordvoerders een rapport en, voor dossiers met 
een valorisatieluik, een gebruikslogboek in bij de coördinator FWO-onderzoeksinfrastructuur van de AUHA. Dit 
rapport, eventueel bijgestuurd op basis van de beoordeling door de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie, 
wordt door de promotoren op 1 mei van dat jaar bij het FWO ingediend (tussentijdse rapportering). 
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Artikel 17: Criteria voor promotor- en copromotorschap van aanvragen voor FWO-infrastructuursubsidies 
 

Kunnen optreden als promotor-woordvoerder van een investeringsdossier: 
-  voor de Universiteit Antwerpen: leden van een onderzoeksgroep met minimaal een 50% ZAP-aanstelling; 
-  voor de hogescholen: leden van een onderzoeksgroep die houder zijn van een doctoraat op proefschrift.  
 
Kunnen optreden als copromotor: 
-  voor de Universiteit Antwerpen: leden van een onderzoeksgroep die houder zijn van een doctoraat op proef-

schrift; 
-  voor de hogescholen: leden van een onderzoeksgroep. 
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OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN  

  
Artikel 18: Interne reglementen  

  
In geval van tegenstrijdigheid tussen dit algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement en de bepalingen 
van een intern reglement van een partnerinstelling, hebben de bepalingen van dit algemeen onderzoeks- en sa-
menwerkingsreglement steeds voorrang. De partnerinstellingen kunnen in hun interne reglementen wel bepa-
lingen opnemen die strenger zijn dan de in onderhavig onderzoeks- en samenwerkingsreglement opgenomen 
bepalingen, in zoverre er bij strengere bepalingen geen sprake is van een tegenstrijdigheid met dit onderzoeks- 
en samenwerkingsreglement.  
  
Artikel 19: Conflicten over de toepassing van het onderzoeks- en samenwerkingsreglement  

  
In geval van een conflict tussen onderzoeker(s) en/of hun partnerinstelling en/of de Dienst Valorisatie over de 
toepassing van het onderzoeks- en samenwerkingsreglement, wordt in eerste instantie een overleg georgani-
seerd tussen de betrokken onderzoekers en/of de Dienst Valorisatie en/of de partnerinstelling. Indien na verloop 
van een periode van drie maanden nog steeds geen onderling akkoord kan worden bereikt, wordt het dossier 
voorgelegd aan het Uitvoerend College van de AUHA.  
  
Artikel 20: Wijzigingen en toevoegingen aan dit reglement  

  
Wijzigingen en/of toevoegingen aan dit reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Onderzoeksraad 
van de Universiteit Antwerpen en/of de IOF-raad waar van toepassing. Het associatiebestuur geeft haar akkoord. 
Bij geen akkoord binnen het associatiebestuur wordt het dossier met motivering van afwijzing door het associa-
tiebestuur terug voorgelegd aan de Onderzoeksraad van de Universiteit en/of de IOF-raad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


