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Oproep tot het indienen van voorstellen 2013 

 

OPLEIDING EU-MEDEDINGINGSRECHT TEN BEHOEVE VAN NATIONALE 

RECHTERS 

EN 

JUSTITIËLE SAMENWERKING TUSSEN NATIONALE RECHTERS 

 

1. Inleiding 

1.1 Op 25 september 2007 hebben het Europees Parlement en de Raad hun goedkeuring gehecht 

aan Besluit nr. 1149/2007/EG tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het specifieke 

programma Civiel recht als onderdeel van het algemene programma Grondrechten en justitie. 

Een van de onder het besluit vallende acties betreft opleiding voor nationale rechters op het 

gebied van Europees recht. In het kader van deze actie kunnen subsidies worden verleend ter 

ondersteuning van maatregelen van organisaties die justitiële samenwerking bevorderen, en 

andere maatregelen die opleidingen Europees mededingingsrecht ten behoeve van nationale 

rechters en samenwerking tussen nationale rechters bevorderen. 

1.2 De maatregelen die op het gebied van opleiding van nationale rechters en justitiële 

samenwerking worden gepland, worden hierna „de projecten” genoemd. 

1.3 De organen die voorstellen indienen, worden hierna „de aanvragers” genoemd. Geselecteerde 

aanvragers waaraan een subsidie wordt verleend, worden hierna „de begunstigden” genoemd. 

2. Doelstellingen 

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is de medefinanciering van 

projecten die gericht zijn op de bevordering van justitiële samenwerking tussen en de 

opleiding van nationale rechters in het kader van de handhaving van de Europese 

mededingingsregels. Het gaat daarbij onder meer om de artikelen 101 en 102 VWEU, de 

staatssteunregels, met inbegrip van de artikelen 107 en 108 VWEU, en de particuliere 

handhaving van de EU-mededingingsregels voor de nationale rechtbanken, met inbegrip van 

schadevorderingen wegens inbreuk op de mededingingsregels. Het uiteindelijke doel is de 

samenhang van het EU-mededingingsrecht te garanderen door bij te dragen tot de 

ontwikkeling en toepassing daarvan in de lidstaten. 
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De subsidies die in het kader van deze oproep worden verleend, dienen voor de 

medefinanciering van projecten die zijn gericht op: 

 

 het garanderen van een coherente en consequente toepassing door de nationale rechtbanken 

van de Europese mededingingsregels, met inbegrip van de artikelen 101 en 102 VWEU, 

en/of de staatssteunregels op grond van de artikelen 107 en 108 VWEU. Dit omvat 

rechtsmiddelen met het oog op een doeltreffende handhaving van de rechten en plichten 

die uit de bovengenoemde bepalingen voortvloeien; 

 

 het verbeteren en vergemakkelijken van de samenwerking tussen nationale rechters op het 

gebied van het Europese mededingingsrecht. Dit omvat de toepassing van specifieke 

samenwerkingsmechanismen tussen nationale rechters en mededingingsautoriteiten (met 

inbegrip van de Europese Commissie en de specifieke samenwerkingsregels op grond van 

Verordening (EG) nr. 1/2003 of in het kader van de mededeling over de handhaving van de 

staatssteunregels
1
), alsook de oprichting van netwerken en uitwisseling tussen nationale 

rechters; 

 

 de specifieke opleidingsbehoeften (in geval van projecten met betrekking tot de opleiding 

van rechters) van de rechters die aan de opleiding deelnemen. Deze opleidingsbehoeften 

worden gedefinieerd met betrekking tot de inhoud van de opleidingen alsmede de personen 

die eraan deelnemen. 

Deze doelstellingen kunnen het best worden bestreken door middel van projecten die 

specifiek gericht zijn op de rol van rechters in de toepassing van het bovengenoemde 

mededingingsrecht, de specifieke functies die rechters hebben (in het kader van het EU-recht 

en van het nationale recht), hun behoeften (in het bijzonder informatiebehoeften) en hun 

specifieke werkomgeving en eerdere opleiding en kennis. Algemene informatie over het 

mededingingsrecht is minder geschikt om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

2.1 Toepassingsgebied en verwachte resultaten 

De projecten moeten betrekking hebben op de toepassing van de EU-mededingingsregels, met 

inbegrip van de artikelen 101 en 102 van het VWEU en/of de staatssteunregels en/of 

particuliere handhaving. 

De projecten moeten voldoen aan de bovengenoemde doelstellingen en duidelijk hun 

EU-meerwaarde aantonen. De inhoud van de projecten moet worden afgestemd op de 

behoeften van de doelgroep, waarbij wordt gezorgd voor een goede deelname van 

beoefenaars van juridische beroepen. De projecten moeten worden opgezet met behulp van 

praktijkgerichte leermethoden en/of innovatieve leermethoden (met inbegrip van gemengd 

leren, e-learning en simulaties). De resultaten van de projecten moeten een breed en duurzaam 

effect hebben. 

2.2 Doelgroep 

                                                 
1 
Mededeling van de Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties, 

PB C 85 van 9.4.2009, blz. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:NL:PDF


 3 

De doelgroep moet bestaan uit nationale rechters die op nationaal niveau mededingingszaken 

behandelen, met inbegrip van openbare aanklagers, nationale rechters die in opleiding zijn, en 

de juridische medewerkers van rechters en nationale rechtbanken uit in aanmerking komende 

landen
2
. 

 De in de eerste alinea omschreven doelgroep wordt hierna in zijn geheel „nationale rechters” 

genoemd. 

De projecten kunnen gericht zijn op doelgroepen uit een of meer van de in aanmerking 

komende landen. De projecten moeten echter op zodanige wijze worden georganiseerd dat 

ten minste twee landen betrokken zijn (zie punt 6.1). 

 Rechters uit landen die niet zijn opgenomen in de lijst van in aanmerking komende landen en 

andere personen dan rechters kunnen aan de projecten deelnemen, op voorwaarde dat een 

aanzienlijk deel van de doelgroep bestaat uit nationale rechters zoals omschreven in de eerste 

alinea. De kosten in verband met hun deelname kunnen echter niet worden opgenomen in de 

subsidiabele kosten. 

3. Prioriteiten van de oproep 

3.1 Prioritaire gebieden 

De aanvragers moeten duidelijk aangeven op welke van de hieronder vermelde prioriteiten 

hun voorstel betrekking heeft. De projecten moeten betrekking hebben op ten minste één van 

de volgende gebieden: 

a) Verbetering van de kennis, de toepassing en de interpretatie van het 

EU-mededingingsrecht 

De projecten moeten bestaan uit opleidingsactiviteiten in de vorm van conferenties, 

seminars, colloquia, bijeenkomsten en symposia, alsook korte- of langetermijncursussen 

over het EU-mededingingsrecht voor de doelgroep zoals omschreven in punt 2.2. 

b) Ondersteuning van nationale justitiële instellingen op het gebied van de kennis over het 

mededingingsrecht 

Onder deze categorie ingediende projecten moeten worden georganiseerd door een of 

meer nationale justitiële instellingen - met name als onderdeel van de initiële opleiding 

                                                 
2 Voor de toepassing van dit punt wordt onder „in aanmerking komende landen” verstaan: de EU-lidstaten, met 

uitzondering van Denemarken, aangezien, zoals vermeld in overweging 19 van Besluit nr. 1149/2007/EG, Denemarken 

niet heeft deelgenomen aan de aanneming van dat besluit en derhalve niet is gebonden door of onderworpen aan de 

toepassing ervan. Het programma staat ook open voor de deelname van organisaties uit toetredingslanden en 

kandidaat-lidstaten en de landen van de westelijke Balkan die betrokken zijn bij het stabilisatie- en associatieproces, maar 

deze landen moeten eerst aan specifieke voorwaarden voldoen voordat zij voor financiering in aanmerking komen (bv.: 

deze landen moeten een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend om aan het programma te kunnen 

deelnemen en moeten aan de begroting van de Europese Unie hebben bijgedragen). De Republiek Kroatië ondertekende 

een dergelijk memorandum op 15 december 2011. 
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van rechters en openbare aanklagers - met betrekking tot de toepassing van het 

EU-mededingingsrecht. 

c) Verbetering en/of totstandbrenging van samenwerking/netwerken 

De projecten moeten betrekking hebben op activiteiten ter bevordering van 

samenwerking en/of netwerken tussen de nationale rechters, met name tussen de justitiële 

autoriteiten of andere publiekrechtelijke of particuliere organisaties of verenigingen die 

actief zijn op het gebied van de toepassing van het mededingingsrecht door de nationale 

rechters, of diegenen die verantwoordelijk zijn voor het aanmoedigen van of het toezien 

op de correcte toepassing van het EU-mededingingsrecht door de nationale rechters. 

De projecten kunnen tevens de uitgaven dekken voor de verbetering en/of koppeling van 

databanken of webgebaseerde instrumenten met grensoverschrijdende relevantie voor de EU, 

met het oog op de vorming en versterking van de samenwerking tussen en verspreiding van 

informatie onder rechters op nationaal en Europees niveau. 

Prioriteit zal worden gegeven aan de drie bovengenoemde aspecten. Ingeval er middelen 

overblijven, kan het evaluatiecomité besluiten ook subsidies te verlenen voor projecten die 

betrekking hebben op het volgende onderwerp: 

d) Ontwikkeling van de talenkennis van justitieel personeel (zie punt 2.2) 

De projecten moeten betrekking hebben op de ontwikkeling van de talenkennis in 

verband met de juridische terminologie die wordt gebruikt in de werkomgeving van het 

bij de toepassing van het mededingingsrecht betrokken justitieel personeel. De projecten 

moeten bestaan uit specifieke juridische taalkundige opleidingsactiviteiten in de vorm 

van korte- of langetermijncursussen. De voornaamste doelstelling van de projecten moet 

bestaan in het overwinnen van de geografische/taalkundige belemmeringen voor de 

totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese justitiële kennis. 

3.2 Geografisch toepassingsgebied 

De projecten moeten gericht zijn op ten minste één nationaliteit (zie punt 2.2), maar extra 

punten worden toegekend aan projecten die verschillende nationaliteiten (zowel wat de 

doelgroep als partnerschap betreft) op Europees niveau bestrijken en/of nationaliteiten die 

minder werden bereikt door eerdere projecten die werden gefinancierd in het kader van het 

programma voor de opleiding van nationale rechters op het gebied van mededingingsrecht
3
. 

4. Tijdschema en budget 

 Stadia Indicatieve termijn 

a) Publicatie van de oproep 16 februari 2013 

b) Uiterste datum voor het indienen van aanvragen 30 april 2013 

                                                 
3
 Voor het aantal opgeleide rechters per nationaliteit, zie onze website: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
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c) Termijn voor evaluatie mei-juli 2013 

d) Informatie aan de aanvragers september-oktober 2013 

e) Ondertekening van de subsidieovereenkomst oktober-november 2013 

f) Aanvangsdatum van de actie/het werkprogramma januari 2014 

 

 De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep 

bedraagt 800 000 EUR. 

 Dit bedrag is afhankelijk van de beschikbaarheid van kredieten in de ontwerpbegroting 

voor 2013 na de vaststelling van de begroting 2013 door de begrotingsautoriteit of die in de 

voorlopige twaalfden. 

 De maximumsubsidie die kan worden verleend, bedraagt 400 000 EUR en de 

minimumsubsidie 10 000 EUR. 

 De Europese Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te 

wijzen. 

5. Ontvankelijkheidseisen 

 Aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk op de in punt 4 vermelde uiterste datum voor 

de indiening van aanvragen. 

 

 Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend en met de post worden verzonden (zie 

punt 8) met gebruikmaking van de aanvraagformulieren en de bijlagen daarbij die te vinden 

zijn op http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

Niet-naleving van deze voorschriften zal leiden tot afwijzing van de aanvraag. 

 

6. Uitsluitings-, subsidiabiliteits-, selectie- en gunningscriteria 

6.1 Subsidiabiliteitscriteria 

 

Projecten moeten: 

 

(a) worden ingediend door de autoriteiten, openbare of particuliere organisaties naar behoren 

opgericht in één van de in aanmerking komende landen. Organisaties van derde landen 

kunnen deelnemen als geassocieerde partners, maar mogen geen projecten indienen of 

medeaanvragers (medebegunstigden) zijn. 

 

Door de Europese Unie opgerichte organen bedoeld in artikel 208 van het Financieel 

Reglement hebben niet het recht om een aanvraag voor een subsidie in te dienen, maar 

kunnen, indien dat in de voorwaarden van de oproep tot het indienen van voorstellen is 

opgenomen, bij de aanvraag worden geassocieerd. Hun kosten kunnen echter niet door de 

subsidie worden medegefinancierd; 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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(b) grensoverschrijdend van opzet zijn, met betrokkenheid van organisaties uit ten minste twee 

EU-lidstaten of één lidstaat en één in aanmerking komend land. Aan het vereiste van 

betrokkenheid kan worden voldaan door medeorganisatie van de actie of deelname, 

bijvoorbeeld als spreker(s), deelnemers, enz.; 

 

(c) gericht zijn op de leden van de doelgroep zoals omschreven in punt 2.2; 

 

(d) een evenwichtige begroting bevatten waarin de herkomst van medefinanciering uit andere 

bronnen dan de begroting van de EU is aangegeven (de EU-medefinanciering kan ten hoogste 

80 % van de totale subsidiabele kosten bedragen); 

 

(e) streven naar een EU-subsidie die niet lager mag zijn dan 10 000 EUR of hoger dan 

400 000 EUR; 

 

(f) niet worden afgerond of aangevat vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag. 

 

6.2 Uitsluitingscriteria 

 

6.2.1 Uitsluiting van deelname 

Aanvragers zullen van deelname aan de oproep tot het indienen van voorstellen worden 

uitgesloten als zij zich in één van de volgende situaties bevinden: 

(a) zij verkeren in staat van faillissement of van liquidatie, hebben hun werkzaamheden 

gestaakt, er geldt jegens hen een surseance van betaling of een akkoord of zij verkeren in 

een andere vergelijkbare toestand als gevolg van een soortgelijke procedure die voorkomt 

in de nationale wet- of regelgeving; 

(b) zij zijn bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van 

gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, 

beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, veroordeeld voor een delict dat 

hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt; 

(c) zij hebben in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout begaan, vastgesteld op elke 

grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken, inclusief bij besluiten van de 

EIB en internationale organisaties; 

(d) zij zijn hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen 

volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de 

bevoegde ordonnateur dan wel van het land waar de subsidieovereenkomst moet worden 

uitgevoerd, niet nagekomen; 

(e) zij zijn bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde 

van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien 

van hen, veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het 

witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de 

Unie schaadt; 
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(f) er is hun een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, opgelegd. 

6.2.2 Uitsluiting van toekenning van een subsidie 

Aanvragers zullen geen financiële bijstand ontvangen wanneer zij in de loop van de procedure 

voor de toekenning van de subsidie: 

(g) in een belangenconflict verkeren; 

(h) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de Commissie verlangde inlichtingen voor 

de toekenningsprocedure, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt; 

(i) in een van de in punt 6.2 bedoelde situaties van uitsluiting verkeren. 

Er kunnen administratieve en financiële sancties worden opgelegd aan aanvragers, of in 

voorkomend geval gelieerde entiteiten, die valse verklaringen hebben afgelegd. 

De aanvragers moeten een verklaring op erewoord ondertekenen dat zij zich niet in een van de 

in punt 6.2 bedoelde situaties bevinden, op het desbetreffende formulier bij het 

aanvraagformulier bij de oproep tot het indienen van voorstellen, te vinden op onze website 

(http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). De certificering is niet vereist 

voor subsidies van een klein bedrag (≤ 60 000 EUR). 

 

6.3 Selectiecriteria 

 

Voorstellen die aan de subsidiabiliteits- en uitsluitingscriteria voldoen, zullen worden 

geëvalueerd aan de hand van het financiële en operationele vermogen. 

 

6.3.1 Financiële vermogen
4
 

 

Aanvragers moeten over stabiele en toereikende financieringsbronnen beschikken om hun 

activiteiten gedurende de hele duur van het project te kunnen uitvoeren en zij moeten 

deelnemen in de financiering van het project. Het financiële vermogen zal worden beoordeeld 

op basis van de volgende bewijsstukken die samen met de aanvraag moeten worden ingediend 

(de verificatie van het financiële vermogen geldt niet voor overheidsinstanties en 

internationale organisaties): 

a) subsidies van een klein bedrag (≤ 60 000 EUR): een verklaring op erewoord; 

b) subsidies van > 60 000 EUR: - een verklaring op erewoord en 

HETZIJ 

- de winst- en verliesrekening en de balans voor het laatste boekjaar waarvoor de 

rekeningen zijn afgesloten; 

OF 

- voor nieuw opgerichte entiteiten kan het businessplan bovengenoemde documenten 

vervangen. 

                                                 
4 Artikel 131, lid 3, en artikel 132, lid 1, van de financiële regels, artikel 202 van de uitvoeringsvoorschriften. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Op basis van deze documenten kan de Europese Commissie, indien zij van oordeel is dat het 

financiële vermogen niet op bevredigende wijze wordt aangetoond: 

o om aanvullende informatie verzoeken; 

o een subsidieovereenkomst zonder voorfinanciering aanbieden; 

o een subsidieovereenkomst voorstellen met een voorfinanciering betaald in termijnen; 

o een subsidieovereenkomst voorstellen met een voorfinanciering gedekt door een 

bankgarantie
5
; 

o de aanvraag afwijzen. 

6.3.2 Operationele vermogen
6
 

Aanvragers moeten beschikken over de beroepsbekwaamheden en de kwalificaties die vereist 

zijn om het project of werkprogramma te voltooien. Aanvragers moeten een verklaring op 

erewoord indienen, en de volgende bewijsstukken: 

 de activiteitenverslagen van de organisatie (indien van toepassing); 

 een korte beschrijving van de professionele deskundigheid/middelen die zullen 

worden gebruikt voor de uitvoering van het project en/of een curriculum vitae van de 

personen die primair verantwoordelijk zijn voor het beheer en de uitvoering van de 

actie; 

 een uitputtende lijst van vroegere projecten en activiteiten uitgevoerd op en verband 

houdend met het beleidsterrein van een oproep of de acties die moeten worden 

uitgevoerd; 

 een inventaris van natuurlijke of economische middelen die bij het project betrokken 

zijn. 

 

6.4 Gunningscriteria 

 

Alleen voorstellen die voldoen aan bovenstaande selectiecriteria zullen worden beoordeeld. 

De gunningscriteria hebben tot doel ervoor te zorgen dat projecten met een hoge inherente 

kwaliteit worden geselecteerd, en dat zij zoveel mogelijk betrekking hebben op de 

doelstellingen en prioriteiten van deze oproep op een kosteneffectieve wijze. Voorts moet 

erop worden toegezien dat projecten streven naar synergieën met andere EU-instrumenten en 

programma 's en dat overlappingen met lopende activiteiten worden vermeden. Alle projecten 

zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 

1) Relevantie voor de doelstellingen en prioriteiten van de oproep (30 punten) 

a) De mate waarin het voorstel overeenstemt met de doelstellingen van de oproep (10 punten) 

                                                 
5 Artikel 134 van de financiële regels, artikel 206 van de uitvoeringsvoorschriften. 
6 Artikel 131, lid 3, van de financiële regels, artikel 202 van de uitvoeringsvoorschriften. 
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b) De mate waarin het voorstel overeenstemt met de prioritaire gebieden in de oproep 

(10 punten) 

c) De relevantie van de activiteit/opleidingsbehoeften waarop het project betrekking heeft en/of 

de relevantie van de verwachte resultaten en het effect op de doelgroep (10 punten) 

2) Intrinsieke kwaliteit van het project wat opzet, presentatie, organisatie en uitvoering 

betreft (30 punten) 

a) Zijn de werkwijze (aanpak, gedetailleerdheid en specificiteit van de voorgestelde 

activiteiten, kwaliteit van de sprekers, monitoringsystemen, marketingstrategieën enz.) en de 

termijn geschikt voor het bereiken van de gewenste resultaat van het project? (10 punten) 

b) Zijn de voorgestelde activiteiten deugdelĳk ontworpen voor de verwachte doelgroep? 

(10 punten) 

c) In hoeverre is het project georganiseerd met een evenwichtige verdeling van de taken en de 

beste keuze van deskundigheid? (10 punten) 

3) Waarde voor geld/kosteneffectiviteit (20 punten) 

a) Is de begrotingsraming redelijk, gezien de verwachte resultaten? (10 punten) 

b) Vertegenwoordigen de aan het project toegerekende kosten een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding? (10 punten) 

4) Verspreiding en duurzaamheid (10 punten) 

a) Zijn er effectieve plannen voor passende en tijdige verspreiding/delen van de resultaten? 

(5 punten) 

b) Kunnen de resultaten een duurzaam effect hebben? (5 punten) 

5) Europese dimensie: het geografische bereik van het project wat betreft partners, 

deelnemers en doelgroep en de meerwaarde op Europees niveau (10 punten) 

a) Hoe hoog is de meerwaarde van het project (verschillende nationaliteiten betrokken in 

termen van doelgroep en/of partnerschap) op Europees niveau? (5 punten) 

b) Stemt het voorstel overeen met het geografische bereik van de oproep? (5 punten) 

Punten zullen worden toegekend aan projecten waarbij nationaliteiten zijn betrokken die 

minder werden bereikt door eerdere projecten die werden gefinancierd in het kader van het 

programma voor de opleiding van nationale rechters op het gebied van mededingingsrecht
7
. 

Om voor gunning in aanmerking te komen, moet het project ten minste 60 van de 100 punten 

en ten minste 50 % van de punten voor de criteria 1, 2 en 3 behalen. 

Tijdens de beoordelingsprocedure kan de Commissie verzoeken om extra 

documenten/verduidelijkingen, met inbegrip van een dialoog met de aanvrager over eventueel 

                                                 
7
 Voor het aantal opgeleide rechters per nationaliteit, zie onze 

website:http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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noodzakelijke technische en financiële aanpassingen. Zodra de beoordelingsprocedure is 

voltooid, waaronder het advies van het programmacomité en de vaststelling van het besluit van 

de Commissie, zal de Commissie iedere aanvrager in kennis stellen van de definitieve 

beslissing en van de volgende stappen. De Commissie zal vervolgens de procedures starten die 

noodzakelijk zijn voor de opstelling van de subsidieovereenkomst voor de geselecteerde 

aanvragen. 

7. Financiële bepalingen
8
 

7.1 Bij de uitvoering van de projecten moeten de begunstigden voldoen aan het Financieel 

Reglement (FR) (en met name titel VI van deel een) en de bijbehorende 

uitvoeringsvoorschriften 2012
9
. 

7.2 De subsidie van het programma moet niet de volledige kosten van de actie dekken. De 

EU-bijdrage bedraagt ten hoogste 80 % van de totale subsidiabele kosten van de actie. 

Bijgevolg moet ten minste 20 % van de totale subsidiabele kosten van het project worden 

gedekt door de aanvrager, de partners of een andere verstrekker van middelen. 

7.3 Niet-cumuleerbaarheid: de medefinanciering van een project op grond van dit programma is 

niet verenigbaar met andere medefinanciering uit een ander programma dat uit de begroting 

van de Europese Unie wordt gefinancierd. 

7.4 Verbod van terugwerkende kracht: subsidiëring met terugwerkende kracht van reeds 

voltooide acties is niet mogelijk. Er kan slechts een subsidie worden toegekend voor een reeds 

begonnen actie indien de aanvrager kan aantonen dat het noodzakelijk was de actie te 

beginnen vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst of voordat het subsidiebesluit 

wordt medegedeeld. In dergelijke gevallen mogen de voor financiering in aanmerking 

komende uitgaven evenwel niet vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn 

gedaan, behalve in naar behoren gemotiveerde, uitzonderlijke gevallen die in het basisbesluit 

worden genoemd (Besluit nr. 1149/2007/EG). 

7.5 Bijdragen in natura kunnen niet als uitgave in de begroting van het project worden 

opgenomen en worden niet als medefinanciering aanvaard. 

7.6 De regels inzake de subsidiabiliteit van kosten zijn te vinden in de algemene voorwaarden van 

de ontwerp-subsidieovereenkomst die als bijlage bij deze oproep tot het indienen van 

voorstellen is gevoegd. 

7.7 De aanvrager moet zijn begrotingsramingen in euro’s indienen. 

                                                 
8 Aanvullende bepalingen kunnen worden gevonden in het model van subsidieovereenkomst, te vinden zijn op onze 

website. 
9 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling 

van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:NL:PDF. 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende 

uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:NL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:NL:PDF
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7.8 Kosten voor logies en maaltijden en drankjes worden vergoed als een vast tarief per dag, op 

basis van de accommodatie en tarieven voor dagvergoedingen voor dienstreizen van het 

personeel van de Europese Commissie. Voor seminars van een halve dag geldt 50 % van het 

dagelijks tarief. 

7.9 De begunstigde (of medebegunstigden in het geval van meerdere begunstigden) is de leider 

aan wie de subsidie zal worden uitbetaald. Alle kosten moeten zijn gemaakt door de 

begunstigde om subsidiabel te zijn. Diensten/goederen moeten worden besteld door de 

begunstigde en facturen moeten worden uitgereikt op naam van de begunstigde. Indien 

diensten/goederen door andere partners worden besteld en betaald, worden zij beschouwd als 

een inbreng in natura en kunnen zij derhalve niet worden opgenomen in de subsidiabele 

kosten. 

7.10 Projecten mogen geen winstoogmerk hebben. Winst wordt gedefinieerd als het positieve 

verschil tussen de totale werkelijke ontvangsten en de totale werkelijke kosten van het 

project. Eventuele winst leidt tot een evenredige vermindering van het subsidiebedrag. 

7.11 De Commissie kan een lagere subsidie toekennen dan het gevraagde bedrag. Indien het door 

de Commissie toegekende bedrag lager is dan de door de aanvrager gevraagde financiële 

steun, moet de aanvrager de nodige aanvullende financiële middelen vinden of de totale 

kosten van het project verlagen om de levensvatbaarheid van het project te verzekeren zonder 

afbreuk te doen aan de doelstellingen of de inhoud ervan. In andere gevallen kan worden 

besloten om slechts voor een deel van de voorgestelde activiteit steun toe te kennen. Dubbele 

financiering van hetzelfde project door de Commissie is uitgesloten. 

7.12 Het door de Commissie toegekende bedrag zal evenredig zijn met de totale geraamde kosten 

van het project en zal naar evenredigheid worden verminderd als de totale werkelijke kosten 

lager zijn dan de totale geraamde kosten. 

7.13 Toegekende subsidies maken het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, inclusief 

de voorwaarden voor de terugbetaling van een bepaald deel van de werkelijk gemaakte 

subsidiabele kosten. Een subsidieovereenkomst voor een actie met één begunstigde of met 

meerdere begunstigden wordt naargelang van het geval gebruikt. Het betreft een 

standaardovereenkomst, waarvan de bepalingen en voorwaarden niet mogen worden 

gewijzigd of het voorwerp mogen uitmaken van onderhandelingen; 

7.14 Betalingsvoorwaarden: de subsidie van de Commissie wordt in het algemeen in twee tranches 

uitgekeerd: een voorfinanciering (ten hoogste 50 % van de totale subsidie) bij de 

ondertekening van de subsidieovereenkomst op verzoek van de begunstigde, en het saldo na 

ontvangst en goedkeuring door de Commissie van het eindverslag en het definitief financieel 

overzicht betreffende het project. 

8. Indiening van aanvragen 

8.1 Aanvragen moeten worden ingediend op het standaard aanvraagformulier dat vergezeld moet 

gaan van de vereiste bijlagen vermeld in deel F. 

8.2 De aanvraag moet zijn ondertekend door de persoon die bevoegd is verbintenissen voor de 

aanvrager aan te gaan. 
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8.3 De formulieren kunnen worden gedownload van de volgende website: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Helpdesk: vragen in verband met de oproep tot het indienen van voorstellen kunnen worden 

verzonden per e-mail aan het adres COMP TRAINING JUDGES@ ec.europa.eu. 

8.4 Aanvragen moeten volledig zijn (met inbegrip van alle documenten gespecificeerd in 

bijlage „check-list for applicants”), gedateerd en ondertekend en moeten in twee 

exemplaren worden ingediend (één ondertekend origineel en één exemplaar in elektronisch 

formaat) uiterlijk op dinsdag 30 april 2013 per post of per koerier (het poststempel of het 

ontvangstbewijs van de koerierdienst geldt als bewijs): 

Per post: 

Europese Commissie 

Directoraat-generaal Concurrentie - Eenheid A.6 

Ht.3801 – TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Brussel 

België 

Afgifte (persoonlijk of per koerier): 

Europese Commissie 

Directoraat-generaal Concurrentie - Eenheid A.6 

Ht.3801 – TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Bourgetlaan 1 

1140 Evere 

België 

 

Zorg ervoor dat de vermelding: „OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN - 

MAG NIET DOOR DE POSTKAMER WORDEN GEOPEND” duidelijk vermeld is op de 

enveloppe. 

 

 

8.5 Aanvragen kunnen worden ingediend in één van de officiële talen van de Europese Unie, 

maar bij voorkeur in het Engels, met behulp van het aanvraagformulier. Indien aanvragen 

worden ingediend in een andere taal dan het Engels moet een samenvatting in het Engels 

worden toegevoegd. 

8.6 Aanvragers zullen zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de resultaten van de 

beoordeling van hun projecten. Aanvragers moeten er zich echter wel van bewust zijn dat 

de hele procedure voor de toekenning van de subsidie gewoonlijk ongeveer 9-12 maanden 

duurt vanaf de datum van bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen. 

9. Startvergadering 

 De begroting van het voorstel moet de reiskosten omvatten van en naar Brussel en één 

overnachting (indien nodig) voor één of twee vertegenwoordigers van de coördinerende 

organisatie (inclusief ten minste de projectcoördinator, maar idealiter ook de financiële 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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coördinator, tenzij deze dezelfde persoon is). Deze kosten moeten geselecteerde aanvragers 

in staat stellen deel te nemen aan de eendaagse startvergadering die gewijd is aan 

projectbeheer, administratieve aspecten en rapportageverplichtingen. 

10. Uitvoeringsperiode van het project en andere aspecten 

10.1 Projecten kunnen een duur hebben van ten hoogste 24 maanden. Niettemin zouden 

aanvragers, gelet op de duur van de procedure voor de toekenning (zie punt 8.6), ervoor 

moeten zorgen dat de actie niet begint vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst 

(zie ook punt 7.4). 

10.2 Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt juridisch bindend nadat het door de 

Commissie is ondertekend. 

10.3 Nadat het project is voltooid en binnen een nader te bepalen termijn in de 

subsidieovereenkomst moeten de begunstigden bij de Commissie op het hierboven 

vermelde adres een eindverslag over het project indienen, bestaande uit een technisch en 

financieel eindverslag, vergezeld van het verzoek om betaling van het saldo. In het 

eindverslag moet melding worden gemaakt van eventueel ondervonden moeilijkheden, de 

evaluatie door de deelnemers (bv. door middel van feedbackformulieren), de behaalde 

resultaten, de verspreiding van deze resultaten en de daaruit te trekken conclusies. 

10.4 Begunstigden kunnen verzocht worden hun resultaten ter beschikking van de Commissie te 

stellen in een formulier dat bruikbaar en geschikt is voor de verspreiding, vrij van 

auteursrechten, zoals handleidingen, publicaties, software en websites. 

11. Openbaarheid 

11.1 Alle tijdens een begrotingsjaar toegekende subsidies worden in het eerste halfjaar volgend 

op de afsluiting van het begrotingsjaar waarvoor zij zijn toegekend, bekendgemaakt op de 

website van de instellingen van de Unie. Zij mogen ook via een ander geschikt medium 

zoals het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt worden. De Commissie zal de volgende 

informatie publiceren: 

 - naam en adres van de begunstigde; 

 - onderwerp van de subsidie en eindscore; 

 - toegekende subsidie. 

 

 Op gemotiveerd en naar behoren gestaafd verzoek van de begunstigde
10

 op het ogenblik van 

de aanvraag, kan van de publicatie worden afgeweken indien publicatie een bedreiging kan 

vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen als beschermd door het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie of de commerciële belangen van de 

begunstigden kan schenden. 

 

11.2 Begunstigden moeten de bijdrage van de Europese Unie duidelijk maken in alle publicaties 

of in samenhang met activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend. In dit verband moeten 

                                                 
10 Artikel 35 en artikel 128, lid 3, van de financiële regels, artikelen 21 en 191 van de uitvoeringsvoorschriften. 
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begunstigden de naam en het logo van de Europese Commissie duidelijk vermelden op al 

hun publicaties, posters, programma's en andere producten die in het kader van het 

medefinancieringsproject tot stand zijn gekomen. 

Hiertoe moeten zij gebruikmaken van de tekst, het embleem en de verklaring van afwijzing 

van aansprakelijkheid te vinden op http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/vlag/index_en.htm. 

 Indien niet volledig aan deze eis wordt voldaan, kan de subsidie aan de begunstigde worden 

verminderd in overeenstemming met de bepalingen van de subsidieovereenkomst of het 

subsidiebesluit. Daarnaast moet hij alle deelnemers aan het project een evaluatieformulier 

toezenden. De resultaten van deze evaluatie moeten worden meegedeeld aan het 

directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie. 

12. Gegevensbescherming 

 Reageren op een oproep tot het indienen van voorstellen omvat het registreren en verwerken 

van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en cv). Deze gegevens zullen worden 

verwerkt met inachtneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Tenzij anders aangegeven, zijn de vragen en de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk 

voor de evaluatie van de aanvraag overeenkomstig de specificaties van de oproepen tot het 

indienen van voorstellen en worden deze uitsluitend voor dat doel verwerkt door het 

directoraat Register en middelen van het directoraat-generaal Concurrentie dat optreedt als 

voor de verwerking verantwoordelijke. Voor nadere bijzonderheden betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens, zie de privacyverklaring: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf 

 Persoonsgegevens kunnen door de rekenplichtige van de Commissie in het systeem voor 

vroegtijdige waarschuwing (EWS), dan wel in zowel het EWS als de centrale gegevensbank 

van uitsluitingen (CED) worden geregistreerd, indien de begunstigde in een van de situaties 

verkeert als genoemd in: 

 - Besluit 2008/969/EG van de Commissie van 16 december 2008 betreffende het systeem 

voor vroegtijdige waarschuwing (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m), of 

- Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17 december 2008 over 

de centrale gegevensbank van uitsluitingen (voor meer informatie, zie de privacyverklaring 

op: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE). 

13. Klachten bij de Europese ombudsman 

 Betrokken personen of instanties die menen het slachtoffer van wanbeheer te zijn, kunnen in 

elke fase van de administratieve behandeling van subsidiedossiers en ongeacht de andere 

rechtsmiddelen waarover zij beschikken, een klacht indienen bij de Europese ombudsman 

overeenkomstig artikel 228, lid 1, van het VWEU en met inachtneming van de voorwaarden 
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van het besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de 

Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt 

(PB L 113 van 4 mei 1994, blz. 15). 


