
Voorwaarden Biodiversiteitsfonds 2019 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Biodiversiteitsfonds moeten de aanvragen aan de 

volgende criteria voldoen: 

• Het fonds is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen, niet 

voor bedrijven en individuen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn maar mogen 

geen hoofdaanvrager zijn. 

• De aanvrager moet bewezen onderzoekservaring in Nederland hebben, aan te tonen door een lijst van 

(peer reviewed) publicaties of eigen wetenschappers. 

• Het betreft onderzoek naar soorten met hoge beschermingsstatus of een soort waar weinig over 

bekend is maar die wel bewezen functioneert als signaalsoort, voor bijvoorbeeld natuurkwaliteit of 

beschermingsnoodzaak. Soorten moeten in Nederland voorkomen maar hoeven niet jaarrond in 

Nederland te zijn, kunnen ook een deel van het jaar voorkomen zoals bijvoorbeeld trekvogels en -

vissen. De te onderzoeken soorten moeten bij voorkeur soorten zijn met de status Bedreigd of Ernstig 

Bedreigd van de Nederlandse en/of internationale Rode Lijst, of er is een link met resultaten uit of 

onderzoeksvragen geformuleerd in het Living Planet Report. 

• Onderzoek kan zowel gerelateerd zijn aan de monitoring van soorten als het in kaart brengen van 

bedreigingen zolang het ten behoeve van natuurbescherming is. 

• Onderzoek naar invasieve exoten behoort tot de mogelijkheden, zolang het gaat om hun invloed op 

(bedreigde) biodiversiteit. 

• Het fonds kent een jaarlijkse beoordeling maar geld mag binnen twee jaar uitgegeven worden. Het 

onderzoek moet binnen twee jaar bruikbare resultaten opleveren. 

• Resultaten van het onderzoek moeten toegankelijk worden gemaakt voor het Nederlandse publiek 

door publicatie van een rapport of artikel. 

• Opgedane kennis moet tot het publiek komen door middel van duidelijke niet-wetenschappelijke 

communicatie (denk aan veldsymposia, publicatie in de media in toegankelijke taal).  

• Korte toelichting inclusief foto’s over voortgang van het onderzoek wordt in oktober 2020 opgeleverd 

voor communicatie op WWF kanalen.  

• De in een project bewerkte gegevens moeten ook in een breed toegankelijke databank (NLBIF, NDFF) 

beschikbaar worden gemaakt, de basisdata hoeven niet te worden vrijgegeven. 

De volgende criteria gelden als een pré: 

• Gezamenlijke aanvragen, waarbij gekeken wordt naar hogere aggregatieniveaus en het samen 

brengen van verschillende taxa. 

• Cofinanciering, maar de toegevoegde waarde van het Biodiversiteitsfonds moet duidelijk zijn en 

helder in de aanvraag geformuleerd zijn. 

• Als de aanvrager aantoonbare, langdurige ervaring heeft in werken met vrijwilligers. 

• Onderzoek waarmee lobby richting de overheid kan worden ondersteund. 

• Onderzoek dat inspeelt op actuele thema’s of aanhaakt op het Living Planet Report, en helemaal als 

het onderzoek zich richt op hoe je de negatieve trend of ontwikkeling zou kunnen keren. 

• Onderzoek dat bijdraagt aan de doelstelling van Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Het subsidieverzoek kan uitsluitend digitaal worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier op de 

website. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door deskundigen binnen en buiten WNF. Het besluit over 

de toekenning van de subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier schriftelijk 

meegedeeld. Voor verdere vragen kun je terecht bij biodiversiteitsfonds@wwf.nl  
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