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Het Fonds Benevermedex - Assure your future werd in 2017 opgericht in de schoot van de 
Nederlandstalige Vereniging van Verzekeringsartsen en Medische Experten vzw 
(www.benevermedex.be) teneinde de preventie, de evaluatie, de schadeloosstelling en de levenskwaliteit 
van de vele slachtoffers van ongevallen via steun aan het wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. 
Het Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en wordt financieel gesteund door o.m. 
Assuralia. 
 
 
Oproep 2020 
Het Fonds Benevermedex - Assure your future lanceert een eerste oproep voor wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten met betrekking tot 

- de preventie van menselijke schade binnen het domein van de private verzekeringen (o.m.: 
verkeersongevallen, arbeidsongevallen, persoonlijke ongevallen)  

- de verbetering van de kwaliteit van de evaluatie, het herstel en de vergoeding van deze 
menselijke schade. 

 
 
Doelpubliek 
De oproep staat open voor alle Nederlandstalige personen of instellingen (Universiteiten, 
Hogescholen….) in België die wetenschappelijk onderzoekswerk verrichten in de specifieke 
deeldomeinen zoals omschreven in de oproep. 
 
 
Selectiecriteria 
De ingezonden onderzoeksvoorstellen zullen geëvalueerd worden door de Wetenschappelijke 
adviesraad van het Fonds Benevermedex - Assure your future. 
  



 

Bij de selectie zal rekening gehouden worden met volgende criteria: 
1. De wetenschappelijke kwaliteit van het project 
2. De relevantie van het project voor de private verzekeringen 
3. De haalbaarheid van het project binnen voorzien tijd en budget 
4. De potentiële impact van het onderzoek voor de private verzekeringen. 
 
 
Budget 
Voor deze oproep is een totaal budget van € 45.000 beschikbaar, dat over meerdere projecten kan 
verdeeld worden. 
Op de grants mag geen overhead worden genomen. 
 
 
Procedure 
Interesse? Dien uw onderzoeksvoorstel online en bij voorkeur in het Engels in via de website van de 
Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be (Engelstalige versie) tegen uiterlijk 1 september 2020 
middernacht. Kandidaten krijgen een bevestiging van indiening van hun project.  
 
Voor technische assistentie bij het indienen van een voorstel kan u contact nemen met het contact 
center- Tel +32-(0)2 5000 45 55 - proj@kbs-frb.be 
 
Voor inhoudelijke vragen kan u contact nemen met het wetenschappelijk secretariaat van het Fonds 
Benevermedex - Assure your future:  
Annemie T’Seyen- Tel +32(0)2 549 03 03 – tseyen.a@kbs-frb.be 
 

 
 
Koning Boudewijnstichting 
Samen werken aan een betere samenleving  
 
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. 
De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de 
maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en 
personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. 
De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 
jaar koning was. 
 
Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun. 
 
kbs-frb.be    Abonneer u op onze e-news   goededoelen.be 
Volg ons op Facebook  | Twitter | YouTube | LinkedIn | Instagram 
 

 


