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Aankondiging van het Waterbouwkundig Laboratorium 

 
2de ERA-Net CRUE financieringsprogramma voor onderzoek naar beheer 

van overstromingsrisico’s. 
 

Oproep tot voorstellen voor gemeenschappelijke onderzoeksprojecten over 
 

“Overstromingsbestendige gemeenschappen – omgaan met de gevolgen van 
overstroming” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

 

Het beheer van overstromingsrisico’s is een essentieel onderdeel van openbare veiligheid en 

levenskwaliteit. In het verleden promootten de Europese lidstaten en hun partners vooral hun 

eigen nationale overstromingsonderzoek, zonder echte coördinatie van de programma’s, 

waardoor hoogstwaarschijnlijk dubbel werk werd verricht en de potentiële synergieën niet 

werden benut. ERA-Net CRUE wil een uitgebreide coördinatie en integratie ondersteunen en 

ontwikkelen voor regionale, nationale en Europese onderzoekprogramma’s en –beleidslijnen op 

vlak van overstromingsrisicobeheer (ORB). Zo verkrijgt men kennis en inzicht over het 

duurzame beheer van overstromingsrisico’s in stroomgebieden en kustvlaktes. Het consortium 

ERA-Net CRUE heeft meer bepaald een Europese onderzoeksagenda op brede basis opgesteld 

om de voornaamste ORB-onderzoeksthema’s in Europa in kaart te brengen voor de volgende 5 

tot 10 jaar. Deze oproep is het begin van het eerste financieringsprogramma op basis van deze 

Europese onderzoeksagenda.   
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Als aanvulling op de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), heeft de Europese Unie een “Europese 

richtlijn over overstromingbeoordeling en -beheer (2007/60/EG)” opgesteld, verder in deze tekst 

Hoogwaterrichtlijn genaamd, goedgekeurd op 23 oktober 2007. De Hoogwaterrichtlijn stelt een 

voorlopige beoordeling van overstromingsrisico’s voorop, gevolgd door het uittekenen van 

gevaren- en risicokaarten en ten slotte beheerplannen voor overstromingsrisico’s. De 

beheerplannen zijn noodzakelijk voor bedreigde stroomgebieden, kustvlaktes en andere 

overstromingsgevoelige zones in de Europese lidstaten tot 2015. De uitvoering van de 

Hoogwaterrichtlijn verreist een brede basis aan kennis en middelen, naast de ontwikkeling van 

verbeterde beheer- en bestuurstrategieën. Om deze uitdaging aan te kunnen, is nieuw 

onderzoek noodzakelijk. CRUE wil daartoe bijdragen met zijn 2de financieringsprogramma. 

 

Deze aankondiging is de tweede van twee lanceringsoproepen die deel uitmaken van de 

coördinatieactie van ERA-Net CRUE. Het doel is het opstellen van transnationale, 

gemeenschappelijke onderzoeksprojecten over een specifieke zone binnen het onderzoek naar 

overstromingrisicobeheer, onder de titel: “Overstromingsbestendige gemeenschappen – 

omgaan met de gevolgen van overstroming”. De oproep focust op twee thema’s, die worden 

beschouwd als sleutelelementen in het beheer van overstromingsrisico’s: (1) Beter bewustzijn 

van risico’s en meer publieke participatie en (2) Beheer van overstromingsgevallen (zie deel A.1, 

Doel en onderwerp van financieringsprogramma). 

 

De volgende partnerinstellingen van het consortium ERA-Net CRUE bieden financiering voor 

transnationale onderzoeksprojecten onder deze oproep:  

• Federaal Ministerie voor Landbouw, Bosbouw, Milieu en Waterbeheer (BMLFUW), 

Oostenrijk 

• Agentschap voor Milieu (Environment Agency, EA), Engeland en Wales  

• Ministerie voor Landbouw en Bosbouw (MMM), Finland 

• Waterbouwkundig Laboratorium, Vlaanderen 

• Ministerie voor Ecologie, Energie, Duurzame ontwikkeling en Ruimtelijke ordening 

(MEEDDAT), Frankrijk 

• Federaal Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek (BMBF), Duitsland 

• Kantoor voor Openbare Werken (Office of Public Works, OPW), Ierland 

• Agentschap voor Milieubescherming en Technische diensten (APAT), Italië 
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• Nationaal Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling (NCBiR), Polen 

• Schotse regering – Directoraat voor Milieukwaliteit (SG-EQD), Schotland 

• Ministerie voor Wetenschap en Innovatie (MICINN), Spanje 

• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MinVenW), Nederland 

 

- hierna PARTNERS genoemd. 

 

Doorgaans worden financieringen op nationaal niveau toegekend, volgens het model van de 

‘virtueel gemeenschappelijke pot’. Dit betekent dat elke deelnemende CRUE PARTNER, binnen 

een aantal algemene regels, de eigen nationale kandidaten die aan de gemeenschappelijke 

onderzoeksprojecten deelnemen, financiert. 

 

Daarom bestaat de oproep uit twee delen:  

1. Een algemeen deel, dat in alle deelnemende PARTNER-landen in dezelfde vorm wordt 

gepubliceerd (Voorwoord en deel A, “Algemeen reglement”) 

2. Nationaal reglement dat elke financierende instelling afzonderlijk publiceert in zijn eigen land 

(deel B, “Specifiek reglement”).  

 

In bepaalde gevallen kunnen er goede redenen zijn voor de CRUE-stuurgroep om voor 

alternatieve financieringmethodes te kiezen. Dit is meestal het geval wanneer er geen andere 

manier is om een gemeenschappelijk project te financieren, nadat het positief werd beoordeeld 

en goedgekeurd door de stuurgroep: 

 

• Een projectpartner in een gemeenschappelijk project kan worden gefinancierd door een 

ander PARTNER-land (bijv. via onderaanneming) 

• De CRUE-stuurgroep kan beslissen dat een PARTNER-land het volledige 

gemeenschappelijke project financiert. 

 

In dergelijke gevallen moet de kandidaat de nationale administratieve regels volgens, evenals de 

geschiktheid- en contractvereisten die de betreffende PARTNER toepast.  
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A. Algemeen reglement 

A. 1 Doel en onderwerp van het financieringsprogramma 

Miljoenen Europese burgers worden bedreigd door overstromende rivieren, riviermonden en 

zeeën. Volgens de Europese Commissie waren er de laatste tien jaar meer dan 100 grote 

overstromingen in Europa. Deze veroorzaakten meer dan 700 slachtoffers en schade voor 

minstens 25 miljard euro. Naast de effecten van rivierreguleringen, hebben ook de 

verstedelijking, de wijzigingen in de bodembestemming en de sociale en economische 

ontwikkelingen de kansen op overstromingsschade in vele stroomgebieden en kustvlaktes 

verhoogd, door de mogelijke schade te concentreren in bedreigde zones. Het 

overstromingsrisico verhoogt ook door de klimaatswijziging, die extreme weersomstandigheden 

tot gevolg heeft, en door de progressieve opstapeling van vermogen in dicht bevolkte, 

overstromingsgevoelige zones, ondanks recente wetsinitiatieven.  

 

De laatste jaren is men zich steeds meer gaan concentreren op 

“overstromingsrisicobeheer“ (ORB) en minder op “overstromingsverdediging”. Deze nieuwe, 

multidisciplinaire benadering gaat verder dan de traditionele ingenieursaanpak; het is een 

erkenning van onze onmacht om alle overstromingen een halt toe te roepen en een vraagstelling 

naar hoe men moet omgaan met de gevolgen van overstromingen. Deze geïntegreerde 

benadering gaat uit van een reeks regelgevende, sociale en economische reacties, inclusief 

strakkere planningcontrole in overstromingsgevoelige gebieden, de rol van verzekeringen in 

risicospreiding, betere informatie en kaarten over overstromingsrisico’s om de burgers voor te 

lichten en te betrekken, evenals een betere voorbereiding op noodsituaties en een beter 

crisisbeheer. 

 

De term ‘bestendigheid’ vertegenwoordigt een nieuwe manier van denken over risicobeheer. 

‘Bestendigheid’ is de capaciteit van een systeem of een persoon om zich op een sociaal 

aanvaardbare manier verder te ontwikkelen bij confrontatie met stress of tegenslag. Door een 

Europese onderzoeksagenda te ontwikkelen, erkent CRUE het belang van de publieke reactie 

op overstromingsrisico’s en –gevallen bij het opvangen van de gevolgen. Dat zijn belangrijke 

strategische thema’s die verder moeten worden uitgewerkt. Daarom zijn de PARTNERS 
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overeengekomen dat de tweede algemene oproep zich op de volgende twee thematische 

prioriteiten zal concentreren: 

 

1 Beter bewustzijn van risico’s en meer publieke participatie 

 

Gepaste voorlichting over het overstromingsrisico naar de mogelijke slachtoffers toe, is volgens 

de Hoogwaterrichtlijn een basistaak voor overstromingsrisicobeheerders. Daarom werkt de 

Hoogwaterrichtlijn aan een verplichte publicatie van gevaar—en risicokaarten en ORB-kaarten. 

 

Voor alle betrokkenen bij ORB is het belangrijk inzicht te verwerven in de risico’s en erover te 

communiceren via de institutionele structuur. Voor overheidsinstellingen en waterautoriteiten is 

het een uitdaging de publieke participatie in de toekomstige aanpak van 

overstromingsrisicobeheer te versterken [zie artikel 10 van de Hoogwaterrichtlijn]. Aansporen tot 

publieke participatie kan een sleutelelement zijn van een ‘goed beleid.1 

 

Men verwacht dat een betere en consequent toegepaste voorlichting over risico’s een sterke 

invloed zal hebben op risicowaarneming. Dat zal op zijn beurt leiden tot meer individuele 

bereidheid en kan op middellange termijn bepaalde processen beïnvloeden, zoals ruimtelijke 

ontwikkeling en economische groei in overstromingsgevoelige zones. Deze mogelijke 

veranderingen zijn vooral belangrijk voor lokaal en regionaal beheer van overstromingsrisico’s, 

in het bijzonder in dichtbevolkte gebieden, waar de meeste kans op schade bestaat. Toch moet 

men steeds rekening houden met de schaal van de stroomgebieden, aangezien elke beslissing 

over ORB in een regio van invloed kan zijn voor het overstromingsrisico in andere regio’s langs 

dezelfde rivier. 

 

Tegen deze achtergrond wordt de kandidaten gevraagd voorstellen in te dienen voor 

gemeenschappelijke onderzoeksprojecten over een of meer van de onderstaande kwesties. 

Men verwacht praktijkgerichte projecten. Casestudy’s kunnen een geschikt instrument zijn om in 

eerste instantie informatie te verzamelen en te analyseren. Als resultaat verwacht men, 

                                                 
1 Beleid wordt hier verstaan als een besturend en regelend systeem dat niet alleen door 
overheidsinstellingen wordt vertegenwoordigd, maar ook privébedrijven en verenigingen, verdragen, 
belangengroepen, enz. omvat.   
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bijvoorbeeld, richtlijnen of aanbevelingen voor goede praktijken, uitgewerkt in samenwerking met 

de waterautoriteiten of de publiek organen die bij de projecten betrokken zijn. 

  

1.1 Beter bewustzijn van risico’s en meer publieke participatie 

a. Welk verband bestaat er tussen het reëel overstromingsrisico en de publieke 

waarneming van het risico? Welke factoren beïnvloeden dit verband? Wat zijn de 

gevolgen voor een ORB-beleid? 

b. Hoe kan men kaarten over overstromingsgevaar en –risico verbeteren als een 

instrument bij voorlichting over risico’s? Hoe kan men gegevens uit gevaar- en 

kwetsbaarheidanalyses gebruiken om een publieke dialoog op gang te brengen? 

c. Hoe kan de publieke participatie in het beheer van overstromingsrisico’s 

verhoogd worden via betere risicovoorlichting en meer risicobewustzijn? Zijn 

financiële stimulansen (bijv. via verzekeringen) geschikt om het risicobewustzijn 

te verhogen en hoe efficiënt zijn ze in vergelijking met risicovoorlichting? 

d. Hoe kan men aansporen tot (meer) participatie in het opstellen van ORB-plannen, 

binnen een “goed beleid”? 

e. Wat kunnen instellingen leren uit een beter inzicht in de verschillende 

benaderingen, middelen en technieken voor risicovoorlichting? Hoe kan dit dan 

worden toegepast om de doeltreffendheid van voorlichting naar het publiek toe te 

verbeteren (via ORB-activiteiten, zoals kaarten, planning, gevallenbeheer, enz.)? 

1.2 Effecten van een betere risicovoorlichting 

a. Welk effect heeft een verbeterde risicovoorlichting op het gedrag van de mensen 

en op de ontwikkeling van infrastructuur  (sociale en economische items, 

ruimtelijke ontwikkeling / ontwikkeling van patronen voor bodembestemming) in 

overstromingsgevoelige zones?  

b. Welke onverwachte gevolgen kan dit hebben? 

1.3 Voorlichting over de restrisico’s en onzekerheden 

a. Mensen die dicht bij beschermende structuren wonen, zoals dijken of 

opvangbekkens, voelen zich vaak volledig veilig. Wat is het effect van structurele 
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(technische) overstromingsbescherming op de risicowaarneming en hoe kan men 

restrisico’s aankaarten? 

b. Welk effect heeft (lange) onzekerheid over overstromingsrisico’s op de publieke 

waarneming? 

c. Hoe kunnen we omgaan met onzekerheden betreffende 

overstromingsmogelijkheden op een bepaald moment of een bepaalde plaats, 

wanneer crisisbeheerders en het publiek een duidelijk ja/nee-antwoord willen? 

 

2 Beheer van overstromingsgebeurtenissen 

 

Door ORB-plannen op te stellen, wil de Hoogwaterrichtlijn betere informatie verstrekken aan de 

betrokkenen van overstromingsgevoelige zones en ze zelfs inspraak geven. Het is erg 

waarschijnlijk dat een beter bewustzijn en een betere bereidheid van grote invloed zullen zijn op 

het gedrag van mensen bij een overstroming. 

Het gedrag van de getroffen bevolking maakt deel uit van de interactie van verschillende 

‘spelers’ (slachtoffers – autoriteiten – hulpdiensten…) die optreden bij een crisis. Aangezien een 

efficiënte crisiscommunicatie en een doelbewuste verdeling van de verantwoordelijkheid de 

schade kan beperken en levens kan redden, is het belangrijk in te zien hoe de interactie tussen 

slachtoffers, hulpdiensten en autoriteiten verbeterd kan worden.  

Bij het beheer van overstromingsgevallen moet men ook technische systemen overwegen. Er 

werden veel waarschuwingssystemen ontwikkeld, aangepast aan de specifieke omstandigheden 

in bepaalde stroomgebieden. Toch blijft het de vraag hoe men deze systemen zo optimaal 

mogelijk kan gebruiken. Hebben we nog technische verbeteringen nodig en/of verbeteringen in 

de wisselwerking tussen technische middelen en mensen?  

 

In het beheer van overstromingsgevallen, speelt ten slotte het herstel na een overstroming ook 

een belangrijke rol. Wanneer bewoners van een overstromingsgevoelige zone op een 

methodische manier werden voorbereid en de maatschappij een goed aangepaste infrastructuur 

heeft kunnen installeren, zal het herstel van de gevolgen van een overstroming gemakkelijker 

zijn. Het is dus belangrijk te weten welke kwaliteiten cruciaal zijn voor een ‘bestendige’ reactie 

van een overstroomd gebied. 
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Als men het over overstromingsrisicobeheer heeft, is het belangrijk het gezichtsveld te 

verbreden, omdat verschillende operationele maatregelen op plaatselijke schaal binnen 

eenzelfde stroomgebied vaak nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom vereist de 

Hoogwaterrichtlijn de opstelling van gecoördineerde ORB-plannen [artikel 8], met 

gemeenschappelijke strategieën voor gevallenbeheer, overeengekomen door alle 

belanghebbende partijen.  

 

Binnen deze context wordt de kandidaten gevraagd voorstellen in te dienen voor 

gemeenschappelijke onderzoeksprojecten over een of meer van de hieronder vermelde 

kwesties. Net als voor de 1ste thematische prioriteit is de praktische relevantie hier belangrijk. De 

voorstellen moeten niet alleen de technische aspecten van beheer van overstromingsgevallen 

beschouwen, maar ook aspecten in verband met de ‘menselijke factor’, zoals hierboven werd 

uitgelegd. 

 

2.1 Interactie van verschillende spelers 

a. Hoe bereikt men een betere interactie tussen de verschillende spelers en een 

efficiëntere verdeling van de verantwoordelijkheden (autoriteiten; reddingsteams 

en hulpdiensten; slachtoffers van de overstroming, enz.) tijdens overstromingen? 

b. Hoe kan de communicatie en de coördinatie tijdens een crisis geoptimaliseerd 

worden (voorspellingen en waarschuwingssystemen, informatiekanalen en –

middelen; interactie tussen betrokkenen en technische systemen; 

verantwoordelijkheden; duidelijkheid en begrijpelijkheid, enz.; onder quasi 

normale omstandigheden, maar ook in complexe en onverwachte situaties)?  

2.2 Beheer van overstromingsgevallen: middelen en verbeteringen 

a. Hoe kan men de doeltreffendheid en de kracht evalueren van beheerplannen 

voor overstromingsgevallen? 

b. Hebben we bijkomende middelen en technische systemen nodig om het beheer 

van overstromingsgevallen te verbeteren? Hoe kunnen we middelen en 

technische systemen ontwerpen om de complexiteit te beheren? Hoe kunnen we 

beoordelen en evalueren in hoever de bestaande middelen en technische 

systemen in staat zijn om toekomstige overstromingen op te vangen? 
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c. Welke verbeteringen in de technische systemen zijn nodig en/of gemakkelijk te 

bereiken en welke invloed hebben deze verbeteringen op het proces van 

overstromingsgevallenbeheer?  

2.3 Interactie op plaatselijk niveau en op stroomgebiedniveau 

a. Hoe kan gevallenbeheer op plaatselijk niveau beter gecoördineerd worden met 

maatregelen op hoger niveau (stroomgebied)? Dit omvat grensoverschrijdende 

coördinatiestrategieën. 

b. Bestaan er mogelijkheden voor snelle resultaten (veel winst met weinig 

inspanning) in het proces naar grensoverschrijdend beheer van 

overstromingsgevallen? 

2.4 Vergemakkelijken van herstel 

a. Hoe moet de infrastructuur (in de brede zin van het woord) van een 

overstromingsgevoelig gebied georganiseerd worden om deze met minder 

inspanningen te kunnen herstellen? Wat is de meest (kost)effectieve manier van 

herstellen: geheel of gedeeltelijk, binnen welke tijdsspanne, met kleine of grote 

investeringen? 

 

Dichtbevolkte gebieden in Europese landen kunnen worden getroffen door allerlei soorten 

overstromingen (plotselinge overstromingen, bijvoorbeeld ten gevolge van hevige regenval of 

door het falen van het rioleringssysteem; stortvloeden of langzaam aanzwellende 

overstromingen in stroomgebieden; kustoverstromingen). Daarom zijn al deze soorten en hun 

onderlinge relaties mogelijke onderzoekgebieden binnen dit financieringsprogramma. 

 

Kandidaten die voorstellen indienen voor deze oproep, moeten vertrouwd zijn met de inhoud en 

de resultaten, in de mate dat deze werden gepubliceerd, van het project FLOODsite 

(http://www.floodsite.net/html/project_overview.htm). De kandidaten moeten meer bepaald 

nagaan of de benadering die ze hebben gekozen binnen het thematische kader van deze 

oproep de volgende thema’s van FLOODsite niet overlapt, om herhalingen te vermijden: 

� FLOODsite subthema 1.3, “Kwetsbaarheid”, Taak 11 “Risicowaarneming, gedrag van de 

gemeenschap en sociale bestendigheid”  



ERA-Net CRUE 2de algemene oproep 
Overstromingsbestendige gemeenschappen – omgaan met de gevolgen van overstroming�

� � ������������

� FLOODsite subthema 2.2, “Maatregelen bij overstroming”, Taak 13 “Onderzoek van 

geïntegreerde strategieën voor planning en voorlichtingsinstrumenten (voor meer 

bereidheid)”, Taak 14 “Ontwerp en ex ante evaluatie van vernieuwende strategieën voor 

overstromingsrisicobeheer”, Taak 16 “Real-time begeleiding voor risicobeheer van 

stortvloeden” en Taak 17 “Beheer van noodgevallen bij overstroming – evacuatieplanning” 

� FLOODsite Subthema 2.3, “Postoverstromingmaatregelen” 

� FLOODsite Thema 3, “Kader voor technologische integratie”, Taak 19 “Kader voor planning 

van overstromingsrisicobeheer” 

 

Een gelijkaardige redenering geldt voor andere projecten en activiteiten die verbonden zijn aan 

de thema’s van deze oproep, zoals EXCIMAP, FLAPP (www.flapp.org) en Safecoast 

(www.safecoast.org). 

 

3 Wetenschappelijk coördinatieproject 

Men wil in een afzonderlijk project een wetenschappelijke coördinatie opstellen voor het tweede 

financieringsprogramma van ERA-Net CRUE. Dit wetenschappelijke coördinatieproject zal een 

begeleidend onderzoek uitvoeren, evenals netwerkactiviteiten. Het zal CRUE en de stuurgroep 

van CRUE ondersteunen bij de uitvoering van hun coördinatietaak op hoger niveau inzake de 

implementatie van deze tweede algemene oproep.  

 

Voorstellen voor het wetenschappelijke coördinatieproject moeten niet door internationale 

consortia worden ingediend, maar door een enkele instelling van een van de PARTNER-landen, 

die het project zal uitvoeren in geval het wordt goedgekeurd. Het wetenschappelijke 

coördinatieproject zal in een afzonderlijk evaluatieproces worden geselecteerd. De volgende 

criteria werden opgesteld: 

 

• Wetenschappelijke kwalificatie en ervaring in verband met ORB-onderzoek 

• Kwalificatie en ervaring in verband met coördinatie en programmabeheer 

• Relevantie van het voorstel in het kader van de taken die CRUE verwacht (zie verder)  

• Gepaste kostenschatting 

• Mogelijkheden tot welslagen met betrekking tot het financiële en werkplan, inclusief de 

tijdplanning 
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Er moet een speciaal aanvraagformulier worden gebruikt, dat op de website van CRUE staat 

(http://www.crue-eranet.net/calls.asp). Net als bij de gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, 

moet de aanvraag in een stap gebeuren, d.w.z. dat de kandidaten een volledig voorstel moeten 

indienen. De sluitingsdatum die onder A.5. wordt opgegeven, geldt ook voor het indienen van 

voorstellen voor het wetenschappelijke coördinatieproject. 

 

De taken van het coördinatieproject staan in verband met de wetenschappelijke controle en het 

organisatorische beleid van het financieringsprogramma. Deze taken omvatten, bijvoorbeeld, 

nagaan of er in de Europese onderzoekszone en de wereldwijde wetenschappelijke 

gemeenschap onderzoek bestaat in verband met het 2de financieringsprogramma; controle over 

het 2de financieringsprogramma (bijv. ondersteuning bij de voorbereiding en de controle van de 

verslaggeving van de gemeenschappelijke projecten – tussentijdse en definitieve rapporten – 

syntheserapport); voorbereiding, ondersteuning en documentatie van vergaderingen 

(startvergadering, tussentijds seminarie, slotsymposium); ondersteuning in het evaluatieproces 

van lopende projecten en programma-evaluatie en verspreiding van de resultaten. 

Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de stuurgroep van CRUE. Dit 

betekent dat het project niet alleen rekenschap moet geven aan zijn nationaal financierend 

orgaan, maar ook aan de volledige stuurgroep van CRUE. Het project zal regelmatig 

rapporteren aan de stuurgroep. 

 

Het wetenschappelijke coördinatieproject zal worden goedgekeurd voor een duur van maximaal 

30 maanden (gemeenschappelijke projecten: 24 maanden). Men gaat er van uit dat de 

hierboven beschreven taken kunnen worden uitgevoerd door een halftime werkende 

wetenschapper.  

A.2 Structuur en beheer van gemeenschappelijk onderzoeksproject 

Met uitzondering van het wetenschappelijke coördinatieproject, moet het wetenschappelijke 

werk op basis van deze oproep binnen transnationale samenwerkingsprojecten worden 

uitgevoerd, op basis van een interdisciplinaire benadering en werkverdeling. De samenwerking 

en de coördinatie van de kandidaten met de nationale/regionale waterautoriteiten, openbare 

organen, enz. die verantwoordelijk zijn voor het overstromingsrisicobeheer in de onderzochte 
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gebieden is noodzakelijk. In het voorstel moeten er expliciet namen en informatie van 

contactpersonen van de projectpartners worden gegeven. 

 

Er zijn voornamelijk drie mogelijkheden of fasen om professionals en belanghebbenden actief op 

te nemen in de onderzoeksprojecten: 

 

1. Uitwisseling van informatie tussen de onderzoeksgroepen en de professionals en 

belanghebbenden via vergaderingen, workshops, conferenties, enz. 

 

2.  Betrokkenheid van professionals en belanghebbenden in organen die verbonden zijn aan 

het project (bijv. adviesraad) 

 

3. Opname van professionals en belanghebbenden in het onderzoekswerk als projectpartners 

en ontvangers van subsidiëring 

 

Vooral de laatste mogelijkheid maakt een erg intensieve samenwerking mogelijk in de vorm van 

transdisciplinair werk, waarbij de objectieven en noden van de gebruikers van in het begin 

opgenomen worden in de projecten.  

 

Elk gemeenschappelijk project bestaat uit meerdere subprojecten/kandidaten die verschillende 

werkpakketten delen. Elk gemeenschappelijk onderzoeksproject moet kandidaten opnemen van 

minstens drie PARTNER-landen. Er is geen beperking voor het maximale aantal kandidaten. De 

kandidaten moeten er niettegenstaande rekening mee houden dat het opstellen en beheren van 

grote consortia met meer dan vijf projectpartners mogelijk al te tijdrovend is onder de gegeven 

omstandigheden. Ook deelnemers van derde landen zijn toegelaten (mogelijke derde landen zijn 

de EU-landen, Noorwegen, Zwitserland en toetredende landen). Kandidaten van niet-

PARTNER-landen moeten echter hun eigen financiering aanbrengen voor hun volledige bijdrage 

en er zal geen financiering van de PARTNERS beschikbaar zijn voor deze kandidaten.  

 

De projecten mogen maximaal 24 maanden duren. 

 

Elk gemeenschappelijk onderzoeksproject wordt geleid door een projectcoördinator. Elke 

deelnemer in een gemeenschappelijk project moet de algemene projectcoördinator 
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ondersteunen, die verantwoordelijk is voor het project tegenover de CRUE-stuurgroep. Deze 

stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale financierende organisaties die 

deelnemen aan ERA-Net CRUE en betrokken zijn bij dit financieringsprogramma.  

 

Elk gemeenschappelijk onderzoeksproject zal worden bijgestaan door een projectleider van een 

van de financierende organisaties van CRUE. Naast de CRUE-stuurgroep is de tweede 

projectleider de belangrijkste contactpersoon voor het hele projectconsortium. De 

projectcoördinator en de leiders van de subprojecten moeten de projectleider regelmatig op de 

hoogte brengen van hun vorderingen (zie A.5.3., Projectcontrole). 

A.3 Consortiumovereenkomst voor gemeenschappelijke onderzoeksprojecten 

Voor de eerste subsidies worden uitbetaald, moeten alle partners van een gemeenschappelijk 

project een consortiumovereenkomst goedkeuren, dat overeenkomt met de doelstellingen van 

het financieringsprogramma van ERA-Net CRUE en van het specifieke project. De 

consortiumovereenkomst moet door de projectcoördinator worden opgesteld. Hij/zij moet de 

afsluiting van de consortiumovereenkomst bevestigen aan al de nationale financierende 

organisaties die verantwoordelijk zijn voor de projectpartners (zie deel B, Specifiek reglement). 

Dit document moet minimaal de rechten en plichten van de partners vastleggen. Er moet een 

clausule worden opgenomen volgens dewelke niet alleen de projectcoördinator, maar het hele 

consortium van een gemeenschappelijk project rekenschap moet geven aan de stuurgroep van 

CRUE en aan de projectleider (zie A.2).  

 

Meer bepaald moeten de verantwoordelijkheden van de projectpartners in verband met de 

volgende vereisten van het financieringsprogramma van CRUE worden omschreven: 

- Presentatie van het project en zijn resultaten in de start-, tussentijdse en 

slotvergadering 

- Projectwebsite 

- Bijdragen aan verschillende informatie- en verspreidingsactiviteiten in het kader 

van het hele financieringsprogramma van CRUE (bijv. nieuwsbrieven, brochures, 

sleutelberichten voor syntheserapport, enz.) 

- Gemeenschappelijke verslaggeving 
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- Indien vereist door de stuurgroep of de verantwoordelijke projectleider: extra 

rapporten of presentaties in vergaderingen 

 

Meer bepaald moet de consortiumovereenkomst regelingen treffen voor: 

- de organisatie en het beleid van het project 

- het wetenschappelijk beleid 

- de betrokkenheid van derde partijen 

- de rol en de verantwoordelijkheden van de coördinator 

- de bestaande intellectuele eigendomsrechten van deelnemers of de regelingen 

voor de bescherming en het gebruik van de resultaten 

- levering en coördinatie van producten 

- het middelen- en het financieel beheer 

- de vertrouwelijkheid en de publicaties 

- de besluitvorming binnen het consortium 

- de behandeling van interne geschillen 

- de onderlinge aansprakelijkheid van de deelnemers (inclusief de behandeling van 

contractbreuk) 

 

Geen enkel onderdeel van de consortiumovereenkomst mag in tegenspraak zijn met de 

algemene voorwaarden van het financieringsprogramma van ERA-Net Crue of de 

financieringsregels opgesteld door de PARTNERS. 

  

De kandidaten kunnen webpagina’s raadplegen met modellen voor consortiumovereenkomsten 

en aanbevelingen in het kader van het zevende Europese Kaderprogramma FP, zoals 

http://www.desca-fp7.eu/, waar uitgebreide suggesties worden gegeven voor de mogelijke 

inhoud van consortiumovereenkomsten. 

 

A.4 Voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor gemeenschappelijke 
onderzoeksprojecten / Basis voor beoordeling 

Er zijn twee groepen criteria die de basis vormen voor de beoordeling van voorstellen voor 

gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en die vertaald worden in twee fases in de 
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beoordelingsprocedure. De eerste fase is gebaseerd op de volgende algemene criteria 

(exclusiecriteria): 

 

1. het ingediende projectvoorstel moet onderzoeksinstellingen of -bedrijven omvatten van 

ten minste drie PARTNER-landen en in het Engels opgesteld zijn. 

2. de projectpartners van derde landen betrokken bij het ingediende projectvoorstel moeten 

een bewijs leveren van hun eigen financiering. Mogelijke derde landen zijn de EU-landen, 

Noorwegen, Zwitserland en toetredende landen. 

3. het voorstel moet binnen de opgegeven deadline worden ingediend. De vorm van het 

projectvoorstel en de verdere formele criteria moeten in de lijn liggen van de reglementen 

van deze aankondiging. 

 

De tweede fase van de beoordelingsprocedure is gebaseerd op de volgende specifieke criteria: 

 

1. toegevoegde waarde voor het Europese beleid inzake overstromingsbeheer 

2. thematische relevantie voor de doelstellingen van deze oproep 

3. probleemoplossend potentieel 

4. innovatie  

5. kwalificatie en ervaring van de coördinator en de projectpartners 

6. inter- en transdisciplinair karakter 

7. mogelijkheden tot welslagen met betrekking tot het financiële en werkplan, inclusief de 

tijdplanning 

8. kwaliteit van het beleid 

9. verwachte bruikbaarheid van de resultaten 

10. transnationale binding en voordelen van samenwerking 

 

Criteria 2, 7, 9 en 10 tellen dubbel mee in de beoordeling. 

 

A.5 Procedure – Algemeen reglement voor gemeenschappelijke 
onderzoeksprojecten 

A.5.1. Indiening van projectvoorstellen 
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De aanvraag gebeurt in een stap, d.w.z. dat de kandidaten een volledig voorstel moeten 

indienen.  

 

Formulier nr.1 – Algemeen aanvraagformulier: voor voorstellen voor gemeenschappelijke 

samenwerkingsprojecten, moet er een formulier worden gebruikt dat kan worden gedownload 

op http://www.crue-eranet.net/calls.asp. (Voor aanvragen voor het wetenschappelijke 

coördinatieproject – zie deel A.1 -, staat er een speciaal aanvraagformulier op dezelfde 

website.) Het formulier moet in het Engels worden ingevuld. Men moet administratieve 

gegevens opgeven, evenals een samenvatting van het voorstel, een lijst van werkpakketten, 

een schatting van de kosten voor elke projectpartner en de benodigde financiering, een 

tijdsplanning en een gedetailleerde projectbeschrijving. Het ingevulde Algemene 

aanvraagformulier moet online worden ingediend bij ERA-Net CRUE op http://www.crue-

eranet.net/calls.asp. Kijk in deel B, Specifiek reglement, of u volgens uw nationale 

financieringsregels ook een geprinte versie moet indienen. 

 

Formulier nr.2 – Nationaal aanvraagformulier: het is mogelijk dat volgens de nationale 

financieringsregels ook de individuele projectpartners een voorstel moeten indienen. Voor 

meer gegevens hierover, zie deel B, Specifiek reglement. 

 

A.5.2 Selectie- en besluitvormingsprocedure 

De selectie- en besluitvormingsprocedure voor de ingediende voorstellen zal in drie stappen 

gebeuren: 

 

In de eerste plaats zullen de voorstellen worden beoordeeld volgens de voornoemde algemene 

criteria (zie deel A.4). De projectcoördinatoren zullen binnen de maand schriftelijke informatie 

ontvangen over de resultaten van deze beoordeling. 

 

In de tweede plaats zullen de overblijvende voorstellen worden beoordeeld volgens de 

specifieke beoordelingscriteria (details in deel A.4), door een internationale wetenschappelijke 

adviesraad, aangesteld door de CRUE-stuurgroep. Alle PARTNERS zullen minstens één 

nationale deskundige afvaardigen als lid van deze wetenschappelijke adviesraad. Op basis van 

schriftelijke beoordelingen door geselecteerde leden van de wetenschappelijke adviesraad, 
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zullen alle voorstellen besproken worden om tot een laatste wetenschappelijke beoordeling te 

komen in een vergadering van de internationale wetenschappelijke adviesraad. 

 

In de derde plaats zullen de projectvoorstellen gerangschikt worden volgens de uiteindelijke 

resultaten van de beoordeling. De stuurgroep van CRUE zal dan een beslissing nemen over de 

financiering op basis van de strategische prioriteiten en de beschikbare budgetten. Alle 

kandidaten zullen binnen de maand na de beslissing van de stuurgroep op de hoogte worden 

gebracht van de resultaten.  

 

Op grond van de huidige budgetschattingen, wordt verwacht dat de PARTNERS maximaal 7 

gemeenschappelijke onderzoeksprojecten kunnen financieren, elk met 3 projectpartners, 

gedurende twee jaar. 

 

A.5.3 Projectcontrole 

De onderzoekers die bij de samenwerkingsprojecten betrokken zijn, dienen algemene 

wetenschappelijke rapporten in bij de CRUE-stuurgroep, via hun projectleider, in het Engels. 

Deze rapporten zijn onafhankelijk van de nationale verslaggeving.  

Er zal een tussentijds rapport zijn en een eindrapport. Het algemene tussentijdse rapport zal 

verbonden zijn aan een tussentijds seminarie dat men zal organiseren als deel van het 2de 

financieringsprogramma van CRUE. (Het tussentijdse seminarie zal plaatsvinden wanneer 

ongeveer de helft van de projectduur verstreken is). 

De datums voor het indienen van de algemene tussentijdse rapporten en eindrapporten van de 

gemeenschappelijke projecten zullen worden gespecificeerd in de financieringscontracten of –

notificaties. 

 

De algemene rapporten moeten in geprinte en elektronische versie worden ingediend. Hetzelfde 

geldt voor de wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit de onderzoeksprojecten. De 

algemene rapporten moeten worden gecontroleerd door de coördinator van het 

gemeenschappelijke onderzoeksproject.  

 

Voor nationale vereisten voor de rapporten, zie deel B, Specifiek reglement.  
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Tijdens het financieringsprogramma van CRUE, zullen er drie vergaderingen worden belegd 

voor al de coördinatoren van gemeenschappelijke projecten en subprojectleiders: een 

startvergadering, een tussentijdse vergadering en een slotvergadering. Deze vergaderingen 

worden bijgewoond door de wetenschappelijke adviesraad, de CRUE-stuurgroep en andere 

belanghebbenden op vlak van overstromingsrisicobeheer. 

 

De gefinancierde projecten moeten een presentatie op hun website zetten met een beschrijving 

van hun onderzoeksproject, ten laatste 3 maanden na de start van het project.  

 

A.5.4 Indiening 

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen (Algemene aanvraagformulieren en 

Nationale aanvragen) is 15 oktober 2008 om 18u, plaatselijke tijd. Deze datum is van 

toepassing voor de gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en voor het wetenschappelijke 

coördinatieproject. 

 

De selectie van de projecten is voorzien voor januari 2009. Het project zal dan starten in de 

lente of het begin van de zomer van 2009. 



ERA-Net CRUE 2de algemene oproep 
Overstromingsbestendige gemeenschappen – omgaan met de gevolgen van overstroming�

� � �������������

B. Specifiek Reglement 
 
Dit tweede deel van de oproep is specifiek bedoelt voor Vlaamse inschrijvers of voor inschrijvers 
die een beroep willen doen op middelen ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid.  
 
Dit deel is een aanvulling op deel A: Algemeen Reglement, maar is er geen vervanging van. De 
partners die de documenten gevraagd in deel B: Specifiek Reglement dienen te bezorgen, 
moeten ook alle gevraagde documenten uit deel A: Algemeen Reglement via de gevraagde 
kanalen bezorgen. 
 
Voor wat betreft de documenten specifiek gevraagd in deel B Specifiek Reglement, dienen deze 
enkel overgemaakt te worden voor de Vlaamse inschrijver(s) of voor inschrijvers die een beroep 
willen doen op middelen ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid. Ditzelfde geldt ook 
voor wat betreft de ondertekening en/of parafering van de overgemaakte documenten. 
 
De ingediende projectvoorstellen volgend op deze oproep tot het indien van projectvoorstellen 
dienen te voldoen aan de voorwaarden voor het indienen van offertes. In het vervolg van deze 
tekst zal voor de ingediende projectvoorstellen dan ook de term offerte gebruikt worden. Voor de 
algemene oproep voor projectvoorstellen (deze tekst) zal in het vervolg van deze tekst de term 
bestek gebruikt worden. 
 
In een eerste oproep met bekendmaking worden enkel de kwalitatieve selectiecriteria 
beoordeeld. De inschrijver dient hierbij geen volledige offerte in te dienen zoals uiteengezet in 
deel A Algemene bepalingen. Na kwalitatieve selectie zullen inschrijvers die aan de 
voorwaarden voldoen het volledige bestek toegestuurd krijgen waarna aan alle elementen uit 
deel A Algemene bepalingen dient voldaan te worden en aan de bijkomende bepalingen voor 
Vlaamse inschrijvers uiteengezet in het specifieke bestek. 

B. 1 Algemene bepalingen 

B.1.1 Aanbestedende Overheid 

 
Deze oproep voor projectvoorstellen wordt uitgeschreven door ERA-NET CRUE, waarin het 
Waterbouwkundig Laboratorium de Vlaamse PARTNER is zoals bedoeld in het voorwoord van 
deze oproep.  
 
Het Waterbouwkundig Laboratorium vertegenwoordigd in ERA-NET CRUE de Vlaamse 
Overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de Vlaamse minister 
bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Energie. 
 
De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht is belast, is: 
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Vlaamse Overheid 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
Waterbouwkundig Laboratorium (WL) 
Afdelingshoofd, Frank Mostaert 

 
Adres : Berchemlei 115, 2140 Borgerhout 
Tel. : 03/224 60 35  
Fax. : 03/224 60 36 
E-mail: waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be 
 
Alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd. 
 
Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen bekomen worden bij Wouter Vanneuville of 
Fernando Pereira op bovenvermeld adres, tijdens de kantooruren van 09.15 uur tot 11.45 uur en 
van 13.45 uur tot 16.00 uur. 
 
B.1.2 Voorwerp en classificatie van de opdracht 

 
Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van Art. 5 van de Wet 
van 24 december 1993. 
 
De inhoudelijke details waaraan de oproep dient te voldoen worden beschreven in paragraaf A.1 
Doel en onderwerp van het financieringsprogramma. 
 
B.1.3 Gunningswijze en opening van de offertes 

 
De gunning van deze opdracht geschiedt bij wijze van onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. 
 
Het inschrijver of het consortium van inschrijvers dienen hun voorstel en offerte digitaal in zoals 
beschreven onder paragraaf A.5.1 Indiening van projectvoorstellen. 
 
Daarenboven dienen de Vlaamse inschrijvers betrokken bij een onderzoeksvoorstel een 
papieren versie in van de verschillende documenten, waarvoor het modelformulier toegevoegd 
is achteraan deze oproep. Alle documenten die zij indienen (formulier, plan van aanpak, …) 
dienen zij schriftelijk een papieren Nederlandstalige versie in bij het Waterbouwkundig 
Laboratorium. Daarin geven zij een samenvatting van het projectvoorstel, met nadruk op de rol 
van de Vlaamse inschrijver in de gehele onderzoeksvoorstel. 
 
De opening van de projectvoorstellen (schriftelijke deel voor projecten waarbij Vlaamse 
inschrijvers betrokken zijn) gebeurt in openbare zitting op 15/10/2008 om 18.00 uur. 
De plaats van opening is: 
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Vlaamse Overheid 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Waterbouwkundig Laboratorium  
Berchemlei 115, 2140 Borgerhout 

 
Indien de offertes worden verstuurd per post, moet dit gebeuren als aangetekend stuk en wordt 
de eerste omslag met de bieding geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het 
hierboven vermelde adres. Op beide omslagen worden de volgende inlichtingen vermeld: 
- inschrijving voor bestek nr. WL/07/02 
- de vermelding “NIET OPENEN” 
 
B.1.4 Toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen 

 
Zijn op deze opdracht van toepassing: 
 
� Wet van 24 december 1993 (BS van 22.1.1994) betreffende de overheidsopdrachten en 

sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
� KB van 8 januari 1996 (BS van 26.1.1996) betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
� KB van 26 september 1996 (BS van 18.10.1996) tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare 
werken; 

 
� alle wijzigingen en aanvullingen op voorvermelde KB’s – wet. 
 
Bij verwijzing naar het KB van 8 januari 1996 zal duidelijkheidshalve steeds melding worden 
gemaakt van de afkorting “KB”. 
 
Bij verwijzing naar het KB van 26 september 1996 zal duidelijkheidshalve steeds melding 
worden gemaakt van de afkorting “A.U.R.”. 
 
Bij verwijzing naar de bijlage van het KB van 26 september 1996 zal duidelijkheidshalve steeds 
melding worden gemaakt van de afkorting “A.A.V.”. 
 
B.1.5 Overige algemeen toepasselijke bepalingen 

 
zie Deel A Algemene Bepalingen. 
 
B.1.6 Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken 

 
De bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan dit bestek afwijkt, zijn: nihil. 
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B. 2 Administratieve voorschriften 

B.2.A. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 8.1.1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING 
VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE 
WERKEN 
 

• ART. 69., 69bis., 70. en 71. KWALITATIEVE SELECTIE 
 
De kwalitatieve selectie gebeurt op basis van financiële en technische referenties van de 
inschrijver(s) die het project zal(zullen) uitvoeren. 
 
ART. 69 en 69 bis. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van 
uitsluiting volgens art. 69 bevindt: 
 
� Attest RSZ 
Indien het bedrag zonder BTW de 5.500,00 � overschrijdt, dient u te voldoen aan de sociale 
zekerheidsverplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze toestand voor de Belgische 
inschrijver nagaan voor de gunning van de opdracht (KB1, Art 69, 5°).  
 
Voor buitenlandse inschrijvers op wie dit deel B specifieke bepalingen van toepassing is, wordt 
bij deze offerte desgevallend een attest (ev. attesten) gevoegd, overeenkomstig art. 90, § 3 van 
het KB van 8 januari 1996.  
 
ART. 70. Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: 

� een passende bankverklaring, uitgeschreven door de bank, waarin zij haar vertrouwen in de 
solvabiliteit van de inschrijver uitdrukt; 

� een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s. 

 
ART. 71. Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: 
 
� door een Nederlandstalige samenvatting te geven van het project dat de inschrijver voorstelt, 

meer bepaald met het onderzoek dat de inschrijver zelf wil uitvoeren en op welke manier dit 
aansluit bij onderwerpen beschreven in deel A.1 Doel en onderwerp van het 
financieringsprogramma.  

 
 
Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers, dienen bij de betrokken personen de naam en 
het adres van de onderaannemer expliciet vermeld te worden. Tevens dient een schriftelijke 
verbintenis van de onderaannemers bijgevoegd te worden met een exacte omschrijving van hun 
opdracht alsook de waarde in Euro van de opdracht die hem zal toegewezen worden. 
 

Voor alle onderaannemers waarop beroep wordt gedaan, wordt eveneens de technische 
bekwaamheid aangetoond door het voorleggen van de hierboven beschreven gegevens. Op die 
manier verkrijgt het bestuur een globaal beeld van de technische capaciteit van het volledige 
projectteam. 
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Bij de kwalitatieve selectie zal eveneens rekening gehouden worden met de technische 
referenties van de voorgestelde onderaannemers volgens de financiële waarde van hun 
deelopdracht in het volledige project. 

Het is de inschrijver verboden, na de toewijzing van de opdracht nog wijzigingen aan te brengen 
aan de voorgestelde dienstverleners of onderaannemers, tenzij na instemming van de 
aanbestedende overheid op basis van een daartoe gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de 
aanbestedende overheid. Hierbij moet zowel de identiteit van de dienstverlener(s) of 
onderaannemer(s), als van het daarvoor ingezette personeel van deze, evenals de kwalificaties 
expliciet worden opgegeven. Alleen de inschrijver blijft echter aansprakelijk ten opzichte van de 
aanbestedende overheid wanneer hij dergelijke opdrachten aan derden toevertrouwt. De 
aanbestedende overheid acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden. 


