
                                          
 
 
 

Prijs Kankeronderzoek – Oncologisch Centrum VUB 
“legaat Noë, Desmedt & erenotaris en mevrouw A. Lacourt -H. Verbesselt” 
 

Reglement 
 

Situering:  
De Prijs Kankeronderzoek – Oncologisch Centrum VUB wordt toegekend onder de vorm 
van een onderzoeksmandaat, ter ondersteuning van onderzoek in het domein van het 
kankeronderzoek. 
De Prijs wordt gefinancierd uit de nalatenschappen van Mevr. Irma Noë, Mevr. Hilda 
Verbesselt en Mevr. Esther Desmedt. 
De prijs wordt toegekend via de promotor. 
De kandidaturen worden beoordeeld door de Overlegraad van het Oncologisch Centrum 
(OC) ad hoc aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit de faculteit WE actief in het 
domein ‘kankeronderzoek’. De aanvragen worden beoordeeld en geklasseerd volgens 
prioriteit. De OZR beslist op basis van het door het OC geformuleerde voorstel. 

 
 

Overdracht: 
Indien een geselecteerde kandidaat de prijs niet wenst op te nemen, kan de prijs 
toegekend worden aan de volgende kandidaat, vermeld op de lijst met prioritair 
weerhouden projecten. In elk geval kan een overdracht van de prijs slechts plaatsvinden: 
1°     Indien de in eerste orde aangewezen kandidaat de prijs nog niet heeft opgenomen; 
2°     Indien de beslissing tot niet-aanvaarding van de prijs wordt genomen vóór 31 
december van het jaar waarin de prijs wordt toegekend. 
Bij gebrek aan reservekandidaten wordt – bij het niet opnemen of bij het afbreken van de 
prijs – een nieuwe oproep georganiseerd tijdens het volgende kalenderjaar. 
Indien er geen volwaardig project kan worden aangeduid, wordt de toekenning van de 
prijs uitgesteld tot het volgende kalenderjaar. 
 

 

Stopzetting 
De financiering wordt stopgezet indien de doctorandus zijn navorsingactiviteiten stopzet. 
In geen geval kan de prijs door de promotor worden aangewend voor andere doeleinden 
dan die waarvoor de prijs werd toegekend. 

 
 

Criteria 
• De prijs is bestemd voor VUB-doctoraatsstudenten die een startersmandaat van 12 
maanden wensen (toegekend als doctoraatsbeurs), of een afwerkmandaat wensen voor 
een termijn variërend van 3 maanden tot 6 maanden. 
• Onderzoekers dienen, voor wat betreft de ethische problemen inzake de betrokkenheid 
van proefpersonen en/of proefdieren en andere, het advies van de betreffende ethische 
commissie(s) in te winnen. 



Betrokken onderzoekers dienen nauwgezet de geldende wettelijke verordeningen en 
ethische regels inzake experimenten op de mens, laboratoriumdieren en andere te 
respecteren.  
Onderzoekers zijn te allen tijde verplicht de wetenschappelijke integriteit in acht te nemen. 
Elementaire gedragsregels in dat verband zijn vastgelegd in de Ethische Code voor 
wetenschappelijk onderzoek in België en de European Code of Conduct for Research 
Integrity. Elke onderzoeker verbindt zich ertoe deze bepalingen te zullen volgen in alle 
stadia van het voorgestelde onderzoek. Dat geldt ook voor hun (co-)promotoren en bij het 
onderzoek betrokken medewerkers.  
• De prijs is enkel bedoeld als inkomen voor de kandidaat en kan alleen ter beschikking 
gesteld worden als loonkost. Werkingskosten of andere kosten worden door de prijs niet 
gedekt. 
• De VUB onderzoeksgroep van de promotor, verbindt zich er toe dat de loonkosten voor 
de overbruggingsperiode of afwerkperiode van de kandidaat voor minstens 1/3 door de 
onderzoeksgroep zelf gedekt wordt. Bijv. bij een mandaat van 3 maand wordt de loonkost 
van 2 maanden toegekend door de Prijs Kankeronderzoek nadat de onderzoeksgroep van 
de promotor de loonkost voor 1/3 gedekt heeft. 
• De promotor moet voor minstens 5 jaar een track record hebben binnen het 
kankeronderzoek. 
• Indien de loonkost tijdens de termijn van de starters- of afwerkperiode door andere 
financiële bronnen werd ontvangen, wordt het bedrag dat overlapt met de andere 
financiering zonder uitstel teruggestort aan de Onderzoeksraad (OZR). 
• Aanvraagprocedure: 
De aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier voor startersmandaten of 
voor afwerkmandaten dat ter beschikking wordt gesteld op de ORC website. 
(https://orc.vub.be/). De aanvragen moeten uiterlijk op de limietdatum ingediend worden. 
Limietdatum:  
• Vragen of opmerkingen kunnen doorgestuurd worden naar Karin.Vanderkerken@vub.be 
(in cc: Isabelle.Houbracken@vub.be). 
 
• Onderbrekingen: 
Voor onderbrekingen in het mandaat (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, 
langdurige ziekte, palliatief verlof, …) gelden de algemene regels van de Vrije Universiteit 
Brussel.  
 
• Verslag: 
De aanvrager van een mandaat verbindt er zich toe op het einde van het mandaat een 
door de promotor voor akkoord ondertekend verslag in te dienen (e-mail naar 
Isabelle.Houbracken@vub.be). Voor startersmandaten is dit een kopie van de nieuwe 
FWO(-SB) aanvraag die ingediend werd in de loop van het startersmandaat. Voor 
afwerkmandaten is dit een inhoudelijk verslag van 1-2 blz., met vermelding van 
vooropgestelde datum voor thesisverdediging.  
 
• De aanvrager verbindt er zich toe de steun van Prijs Kankeronderzoek – Oncologisch 
Centrum VUB te vermelden in alle publicaties die betrekking hebben op het onderzoek dat 
het voorwerp uitmaakt van de prijs: “XX was financially supported by the Award Cancer 
Research - Oncology Center Vrije Universiteit Brussel, funded by the bequests of late Ms. 
Esther Desmedt and late Ms. Irma Noë”. 
 
• Er kan niet opnieuw een aanvraag worden ingediend voor een Prijs Kankeronderzoek 
indien de kandidaat de prijs reeds vroeger genoten heeft. 
 
• Extra voorwaarden voor startersmandaat: 
De kandidaat moet een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend via het FWO(-SB) voor 
een aspirantenmandaat, maar hiervoor geen toelage hebben ontvangen. Bovendien moet 
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de FWO(-SB) aanvraag ingediend zijn in het lopende academiejaar (1 oktober – 30 
september) of moet het (negatieve) resultaat van de aanvraag tijdens het lopende 
academiejaar medegedeeld zijn. Verder moet de kandidaat voor een startersmandaat ook 
ontvankelijk zijn om in een volgende ronde een FWO(-SB) mandaat te kunnen aanvragen 
(zie desbetreffend FWO reglement; een belangrijk aspect is de wetenschappelijke 
ervaring van maximaal 18 maanden op de uiterste indiendatum van de FWO-oproep). 
Alsook mag de kandidaat voor een startersmandaat nog geen andere startersbeurs 
genoten hebben (OZR, KOTK). 
 
Extra voorwaarden voor een afwerkmandaat: 
De kandidaat heeft minimum drie jaar financiering verkregen via de reguliere 
aanvraagkanalen. Verder moet de kandidaat een ontvankelijke aanvraag hebben 
ingediend via Kom Op Tegen Kanker voor een afwerkersbeurs Emmanuel van der 
Schueren of via Wetenschappelijk Fonds Willy Gepts voor een afwerkersbeurs, maar 
hiervoor geen toelage hebben ontvangen. Bovendien moet deze KOTK of WFWG 
aanvraag ingediend zijn in het lopende academiejaar (1 oktober – 30 september) of moet 
het (negatieve) resultaat van de aanvraag tijdens het lopende academiejaar medegedeeld 
zijn. Indien de kandidaat niet in staat was om een aanvraag in te dienen bij KOTK noch bij 
WFWG, moet deze reden duidelijk weergegeven worden. Dit zal mee in rekening worden 
gebracht bij de evaluatie van de dossiers. 
 
 
• De kandidaturen worden op volgende punten beoordeeld: 

- wetenschappelijke kwaliteit van het project (methodologische benadering, 
planning, relevantie, impact) 

- kandidaat: onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. cv, eventuele 
publicaties, vaardigheden), expertise van de begeleidende promotor en 
onderzoeksploeg in het betreffende onderzoeksdomein 

 


