
 

 

 

1. Inleiding 

Het Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) 2021-2022 dat loopt tot eind december 2022 heeft voor het 

3de werkingsjaar (van 1/08/2021 tem 31/07/2022) een bedrag van 93.000€ te besteden aan toegepast 

onderzoek. In de laatste 5 maanden van het programma ( van 1/08/2022 tem 31/12/2022) is nog eens 

50.000€ ter beschikking. Het te financieren onderzoek dient de imkerij in Vlaanderen ten goede te 

komen en voldoende wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Het initiatief ligt evenwel bij een 

operationele groep bestaande uit imkers (imkervereniging, imkergroepering, bijenteeltfederatie…), 

eventuele partners en een wetenschappelijke promotor die een voorstel kunnen indienen. De selectie 

zal gebeuren volgens vooraf gestelde criteria door een panel van vertegenwoordigers van de Vlaamse 

overheid, Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen.  

2. Vorm van financiering 

Het onderzoek dient de bijenteeltsector rechtstreeks ten goede komen, bv. door het verbeteren van 

de bijenteelt bedrijfsmethode, het beheersen van ziekten, het verbeteren van de huisvesting van de 

bijen, het verbeteren van de gezondheid, het verminderen van fraude, het identificeren van locaties 

met goede dracht, het optimaliseren van het reizen met de bijen, enz. Onderzoekingen die als doel 

hebben de leefomgeving van de honingbij te verbeteren door bv. het drachtgebied te verbeteren en 

het gebruik van pesticiden te verminderen hebben slechts indirect een impact op de imkerij en komen 

daarom niet in aanmerking. Onderzoeken waarvan de risico’s hoog en de slaagkansen eerder beperkt 

zijn of die eerder biologische aspecten van de honingbij aangaan, komen eveneens niet in aanmerking. 

De terugbetaling van gemaakte kosten zal gefaseerd verlopen en in functie van de beschikbare 

voorfinanciering binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma. 

3. Indienen van dossier 

Een aanvraag dient te gebeuren aan de hand van het invulformulier dat werd verspreid via de 

Newsflash van Honeybee Valley en op de websites van de imkerkoepels werd geplaatst. Hierin wordt 

gevraagd het onderzoek te specifiëren, de noodzaak te duiden, de wetenschappelijke voorkennis te 
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schetsen en de uitgaven te verantwoorden en te plannen. Er dient een wetenschappelijke promotor 

aangeduid te worden, die tewerkgesteld is aan een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling. De 

deskundigheid van deze promotor in het kader van het onderzoeksvoorstel dient toegelicht te worden. 

De looptijd van een project (basis-project) kan maximaal 6 maanden bedragen (uiterste einddatum 

31/07/2022), met de mogelijkheid 5 extra maanden toe te voegen (large-project) (uiterste einddatum 

31/12/2022). De aanvraag voor een basis-project kan maximaal 30.000€ omvatten, terwijl voor een 

large-project maximum 50.000€ kan gevraagd worden. 

4. Selectiecriteria 

Een werkgroep binnen het Toezichtcomité met vertegenwoordigers van de UGent, KULeuven en ILVO 

zal zich zorgvuldig buigen over de ingediende aanvragen. Zij zal hierbij een aantal selectiecriteria 

hanteren waarmee zal geoordeeld worden welke dossiers prioritair zullen toegekend worden. De 

selectiecriteria zijn hieronder weergegeven. 

- Samenstelling van de operationele groep 

- Beoogd doel en verwachtte output 

- Kwaliteit van het werkplan en de voorgestelde acties 

- Wijze van verspreiding van de resultaten 

- Complementariteit met bestaande initiatieven 

Het ingediende dossier krijgt een score door het aantal behaalde punten bij de verschillende criteria 

op te tellen. Het is de betrachting van het VBP om meerdere aanvragen te weerhouden. De werkgroep 

geeft een advies aan het Toezichtcomité die finaal zal beslissen welke dossiers weerhouden worden.  

5. Rapportering en communicatie 

Na de besteding van de middelen, zullen de gegadigden hierover rapporteren in een inhoudelijk 

verslag. Eventueel kan ook een tussentijds rapport gevraagd worden. Naast een eerder 

wetenschappelijke verslaggeving wordt ook een samenvatting verwacht die bedoeld is voor een 

ruimer publiek. Andere communicatiemanieren naar het grote publiek via de moderne (sociale) media 

worden aangemoedigd en dienen te verlopen in afspraak met de vzw van het Vlaams 

Bijenteeltprogramma (VBP vzw). Zo mogelijk dient foto- en filmmateriaal aangeleverd te worden die 

het onderzoek kaderen en de resultaten illustreren en die op de website en in andere 

promotiecampagnes van het Vlaams Bijenteeltprogramma kunnen gebruikt worden. Deze rapporten 

zullen toegevoegd worden aan het algemeen evaluatierapport dat na ieder werkingsjaar wordt 

opgemaakt en overgemaakt aan de bevoegde instanties. Indien de onderzoeksresultaten gepubliceerd 

zouden worden in vaktijdschriften met ‘peer-reviewing’ dan dient het Vlaams Bijenteeltprogramma als 

financieringsbron vermeld te worden. 

6. Concrete timing 

Uiterste indiendatum 15/01/2022. 

Beslissing over weerhouden dossiers op de vergadering met het Toezichtcomité van februari 2022. 

Looptijd basis-project: maximum 6 maanden (uiterst tot 31/07/2022). 

Looptijd large-project: maximum 11 maanden (uiterst tot 31/12/2022). 


