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II.1. Definities 
 
1. "toegangsrechten": licenties en gebruiksrechten met betrekking tot foreground of 

background; 
 
2. "gelieerde entiteit": een juridische entiteit die onder de directe of indirecte zeggenschap staat 

van een begunstigde, dan wel onder dezelfde directe of indirecte zeggenschap als de 
begunstigde, waarbij zeggenschap een van de onderstaande vormen aanneemt: 

 
(a) het direct of indirect bezitten van meer dan 50 procent van de nominale waarde van het 

uitgegeven aandelenkapitaal in de betrokken juridische entiteit, of van een meerderheid 
van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van die entiteit; 

 
(b) het direct of indirect rechtens of feitelijk bezitten van beslissingsbevoegdheden in de 

betrokken juridische entiteit. 
 
3. "geassocieerd land": een derde land dat partij is bij een internationale overeenkomst met de 

Gemeenschap, uit hoofde of op grond waarvan het financieel bijdraagt in het gehele zevende 
kaderprogramma of een deel ervan; 

 
4. "background": informatie die in het bezit is van de begunstigden voor hun toetreding tot deze 

overeenkomst, alsmede auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende 
dergelijke informatie, waarvoor een aanvraag is ingediend vóór hun toetreding tot deze 
overeenkomst en die nodig is voor het uitvoeren van het project of voor het gebruiken van 
foreground; 
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5. "verspreiding": de openbaarmaking van foreground langs elke passende weg, met 

uitzondering van publicatie voortvloeiend uit de formaliteiten ter bescherming van 
foreground, met inbegrip van de publicatie van foreground in een medium; 

6. "ERC": de Europese Onderzoeksraad zoals opgericht door het  specifieke programma Ideeën, 
bestaande uit de Wetenschappelijke Raad van de ERC en een specifieke uitvoeringsstructuur; 

7. "eerlijke en redelijke voorwaarden": passende voorwaarden, met inbegrip van eventuele 
financiële voorwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden 
van het verzoek om toegang, bijvoorbeeld de feitelijke of potentiële waarde van de 
foreground of background waartoe toegang wordt gevraagd, en/of de reikwijdte, duur of 
andere kenmerken van het beoogde gebruik; 

 
8. "foreground": de resultaten, met inbegrip van informatie, al dan niet beschermbaar, die 

voortvloeien uit het project. Dergelijke resultaten omvatten ook aan het auteursrecht 
gerelateerde rechten, ontwerprechten, octrooirechten, kwekersrechten of soortgelijke vormen 
van bescherming; 

 
9. "specifieke programma Ideeën": het specifieke programma "Ideeën" voor activiteiten van de 

Gemeenschap op het gebied van "grensverleggend onderzoek", tot uitvoering van KP7; 
 
10. "onregelmatigheid": een schending van een bepaling van het Gemeenschapsrecht of een niet-

nakoming van een contractuele verplichting als gevolg van een handelen of nalaten van een 
begunstigde die door een ongerechtvaardigde uitgave een nadelig effect heeft, of zou hebben, 
op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen of op de door de Europese 
Gemeenschappen beheerde budgetten; 

 
11. "hoofdonderzoeker": de persoon die een team bijeen kan brengen om het project onder zijn of 

haar wetenschappelijke leiding uit te voeren; 
 
12. "overheidsinstantie": elke juridische entiteit die als zodanig is opgericht krachtens nationaal 

recht, alsmede internationale organisaties; 
 
13. Een juridische entiteit wordt aangemerkt als "non-profit" wanneer deze als zodanig wordt 

beschouwd door het nationaal of internationaal recht; 
 
14. "onderzoeksorganisatie": een juridische entiteit die als non-profitorganisatie is gevestigd en 

die als een van haar hoofddoelen het uitvoeren van onderzoek of technologische 
ontwikkeling heeft; 

 
15. "MKB's": micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 

2003/361/EG in de versie van 6 mei 2003; 
 
16. "aanvullende overeenkomst": de overeenkomst die door de subsidieovereenkomst wordt 

geëist voor de minimale contractuele betrekkingen tussen de hoofdonderzoeker en de 
begunstigde (de juridische entiteit die hem of haar opneemt in haar instelling en contracteert); 

 
17. "team": het individuele team dat bestaat uit één hoofdonderzoeker en, naar gelang van de 

situatie, andere personen, leden van het team; 
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18. "teamleden": onderzoekers die een bijdrage leveren aan het project onder de 
wetenschappelijke leiding van de hoofdonderzoeker; 

 
19. "derde land": een staat die geen lidstaat is; 

20. "gebruik": direct of indirect gebruik van foreground bij verdere onderzoeksactiviteiten anders 
dan gebruik dat onder het project valt, of voor het ontwikkelen, scheppen en op de markt 
brengen van een product of procedé of voor het scheppen en aanbieden van een dienst. 

 
 
DEEL A  - UITVOERING VAN HET PROJECT 
 
AFDELING 1 – ALGEMENE BEGINSELEN 
 
 
II.2 Specifieke prestatieverplichtingen van de begunstigde 
 
De begunstigde: 

a) zorgt ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals die in bijlage I zijn 
aangegeven. 

b) zorgt ervoor dat de werkzaamheden onder de wetenschappelijke leiding van de 
hoofdonderzoeker worden uitgevoerd. 

c) voert de te verrichten werkzaamheden uit zoals die in bijlage I zijn aangegeven, met 
inachtneming van de specifieke rol van de hoofdonderzoeker. Wanneer dit voor de 
uitvoering van het project nodig is, kan de begunstigde evenwel bepaalde elementen 
laten uitvoeren door derde partijen, in overeenstemming met de voorwaarden in 
artikel II.7 of een specifieke clausule in artikel 7. De begunstigde mag voor de 
uitvoering van zijn deel van de werkzaamheden gebruikmaken van middelen die door 
derden ter beschikking worden gesteld. 

d) gaat een aanvullende overeenkomst met de hoofdonderzoeker aan waarin het op deze 
aanvullende overeenkomst toepasselijk recht wordt vastgelegd alsmede het land waar 
uit deze aanvullende overeenkomst voortvloeiende geschillen worden geregeld. In deze 
aanvullende overeenkomst wordt voorts bepaald dat de begunstigde: 

i) de hoofdonderzoeker steunt bij het geven van leiding aan het team en de 
hoofdonderzoeker redelijke administratieve bijstand biedt, met name met betrekking 
tot: 

a. de tijdigheid en helderheid van financiële informatie, 

b. het algemene beheer en de boekhouding van financiële middelen, 

c. de kennisgeving van interne strategieën van de begunstigde en het beleid van de 
ERC of de Commissie, 
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d. de organisatie van projectbijeenkomsten, alsmede de algemene logistiek van het 
project. 

ii) de hoofdonderzoeker en zijn of haar teamleden gedurende de hele looptijd van het 
project onderzoeksondersteuning biedt overeenkomstig bijlage I, met name met 
betrekking tot infrastructuur, uitrusting, producten en andere diensten die nodig zijn 
voor het uitvoeren van het onderzoek; 

iii) ervoor zorgt dat de hoofdonderzoeker en zijn of haar teamleden kosteloos toegang 
genieten tot de background en de foreground die vereist zijn voor hun activiteiten in 
het kader van het project als gespecificeerd in bijlage I; 

iv) de hoofdonderzoeker adequate contractvoorwaarden biedt, met name met 
betrekking tot: 

a. de bepalingen inzake jaarlijks verlof, ziekteverlof en ouderschapsverlof, 

b. de normen inzake arbeidshygiëne en veiligheid, 

c. het algemene socialezekerheidsstelsel, zoals pensioenrechten. 

v) ervoor zorgt dat de hoofdonderzoeker de noodzakelijke wetenschappelijke 
autonomie heeft, met name met betrekking tot: 

 
a. de selectie van andere teamleden, die door de begunstigde of andere juridische 

entiteiten in hun instelling worden opgenomen en gecontracteerd, 
overeenkomstig de profielen die nodig zijn om het onderzoek uit te voeren, met 
inbegrip van passende publiciteit; 

 
b. de controle over het budget op het punt van het gebruik van het budget om de 

wetenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken; 
 
c. de bevoegdheid om de Commissie wetenschappelijke verslagen te verstrekken; 
 
d. de bevoegdheid om als hoofdauteur te publiceren en alleen diegenen als 

coauteur uit te nodigen die wezenlijk hebben bijgedragen aan het werk waarvan 
verslag wordt gedaan. 

vi) de hoofdonderzoeker in kennis stelt van alle omstandigheden die van invloed 
zouden kunnen zijn op de uitvoering van het project of mogelijk zouden kunnen 
leiden tot opschorting of beëindiging van de subsidieovereenkomst; 

vii) de subsidieovereenkomst, alsook alle voorfinanciering van de subsidie die niet 
wordt gedekt door een geaccepteerde kostendeclaratie, aan een nieuwe begunstigde 
overdraagt indien de hoofdonderzoeker mocht verzoeken het hele project of een 
deel van het project aan deze nieuwe begunstigde over te dragen, onder de 
voorwaarde dat de toepasselijke nationale wetgeving in acht wordt genomen en de 
Commissie toestemming heeft gegeven. De begunstigde dient een geldig verzoek 
om wijziging in of stelt de Commissie in kennis indien hij bezwaar heeft tegen de 
overdracht van het project. 
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e) zorgt ervoor dat alle overeenkomsten of contracten die betrekking hebben op het 
project, en die gesloten worden tussen de begunstigde en een derde partij, bepalingen 
bevatten dat deze derde partij, met inbegrip van de accountant die het certificaat 
verstrekt betreffende de financiële staten of betreffende de methodologie, aan deze 
subsidieovereenkomst geen rechten tegenover de Commissie kan ontlenen; 

f) zorgt ervoor dat de rechten van de Commissie en de Rekenkamer op controle wordt 
uitgebreid tot audits of controles bij derde partijen van wie de kosten geheel of 
gedeeltelijk worden vergoed uit de communautaire financiële bijdrage, op dezelfde 
voorwaarden als aangegeven in deze subsidieovereenkomst; 

g) verbindt zich ertoe erop toe te zien dat de voorwaarden welke op de begunstigde van 
toepassing zijn op grond van de artikelen II.4.5., II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 en II.22 
eveneens van toepassing zijn op derden van wie kosten ten laste van het project kunnen 
worden gebracht overeenkomstig de bepalingen van deze subsidieovereenkomst; 

h) stelt de Commissie tijdig op de hoogte van: 

-  de naam of namen en contactgegevens van de belangrijkste contactpersoon of -
personen die zijn werk administratief ondersteunen, alsook eventuele wijzigingen in 
deze gegevens; 

- iedere gebeurtenis die van invloed zou kunnen zijn op de uitvoering van het project 
en de rechten van de Gemeenschap; 

- iedere wijziging in zijn wettelijke naam of adres of zijn wettelijke 
vertegenwoordigers, en iedere wijziging in zijn juridische, financiële, 
organisatorische of technische situatie, met inbegrip van wijziging in de 
zeggenschap en in het bijzonder iedere wijziging in de rechtspositie van non-profit 
overheidsinstanties, instellingen voor secundair en hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties en MKB's; 

- iedere omstandigheid die van invloed is op de voorwaarden voor deelname zoals die 
zijn vastgelegd in de regels voor deelname1, het Financieel Reglement2 en zijn 
Uitvoeringsvoorschriften3, of op een eis van de subsidieovereenkomst, in het 
bijzonder of en wanneer in de loop van het project niet langer aan één van de 
ontvankelijkheidscriteria wordt voldaan. 

i) verstrekt de Commissie, met inbegrip van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF) en de Rekenkamer, direct de informatie die nodig is ten behoeve van controles 
en audits; 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1906/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, PB L 391 van 

30.12.2006, blz. 1. 

2 Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002, PB L 248, 16.9.2002, blz. 1, laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 (PB L 390 van 
30.12.2006, blz. 1) en latere wijzigingen. 

3 Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002, PB L 357 van 31.12.2002, 
blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 (PB L 227 van 19.8.2006, blz. 3) en 
latere wijzigingen. 
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j) neemt alle nodige maatregelen om te vermijden dat bepaalde verplichtingen 
onverenigbaar zijn met de in deze subsidieovereenkomst omschreven verplichtingen, en 
licht de Commissie in over elke onvermijdelijke verplichting die kan worden aangegaan 
gedurende de periode waarin de subsidieovereenkomst wordt uitgevoerd, en die 
gevolgen zou kunnen hebben voor de verplichtingen die hij op grond van de 
subsidieovereenkomst heeft; 

k) zorgt ervoor dat hij voldoet aan de bepalingen inzake overheidssteun; 

l) voert het project uit overeenkomstig de ethische grondbeginselen; 

m) streeft ernaar, in overleg met de hoofdonderzoeker, gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen bij de uitvoering van het project te bevorderen; 

n) houdt rekening met de algemene beginselen van de Aanbeveling van de Commissie van 
11 maart 2005 inzake het Europees Handvest voor Onderzoekers en de gedragscode 
voor de aanwerving van onderzoekers, in het bijzonder met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden, de transparantie van het wervingsproces en de 
loopbaanontwikkeling van de onderzoekers die voor het project worden aangeworven. 

o) neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden die zouden 
kunnen ontstaan uit een economisch belang, een politieke of nationale binding, 
familiebanden, emotionele banden of andere belangen die een onpartijdige en 
objectieve uitvoering van het project zouden kunnen beïnvloeden. 

II.3 Specifieke prestatieverplichtingen van de hoofdonderzoeker  
 
In de aanvullende overeenkomst wordt vastgelegd dat: 
 
1. de hoofdonderzoeker: 
 

a) alle passende maatregelen treft om tot een effectieve supervisie over de 
wetenschappelijke en technologische uitvoering van het project te komen; 

b) de leiding heeft over de wetenschappelijke verslaglegging en effectief bijdraagt aan de 
verslaglegging inzake het financieel beheer van het project; 

c) de begunstigde tijdig in kennis stelt van iedere gebeurtenis of verandering in 
omstandigheden die de prestaties van de subsidieovereenkomst zouden kunnen 
beïnvloeden, onder andere: 

- een geplande overdracht van het project aan een nieuwe begunstigde; 

- iedere wijziging in de inlichtingen waarop de ondertekening van de aanvullende 
overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van de subsidieovereenkomst is gebaseerd; 

- iedere wijziging in de inlichtingen waarop de toekenning van de ERC-subsidie is 
gebaseerd; 

- alle persoonlijke gronden die van invloed zouden kunnen zijn op de uitvoering van 
het project; 

d) de regels inzake vertrouwelijkheid respecteert overeenkomstig artikel II.9 van de 
subsidieovereenkomst; 
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e) de steun van de Gemeenschap voor een ERC-subsidie vermeldt bij alle 
verspreidingsactiviteiten, zoals in met het project verband houdende publicaties of in 
andere media overeenkomstig artikel II.12. 

2.  de hoofdonderzoeker tijdens en na het project de intellectuele eigendomsrechten van de 
begunstigde respecteert; 

3.  indien de hoofdonderzoeker besluit het project of een deel van het project over te dragen aan 
een nieuwe begunstigde, hij of zij de begunstigde schriftelijk voorlegt in welke mate het 
project zal worden overgedragen. Hij of zij doet de begunstigde ook een schriftelijk voorstel 
inzake de modaliteiten van de overdrachtsregeling met de nieuwe begunstigde. 

4. indien het project aan de nieuwe begunstigde wordt overgedragen, de hoofdonderzoeker de 
begunstigde een verklaring verstrekt waarin in detail de resultaten worden beschreven van het 
onderzoek dat is uitgevoerd tot het moment van overdracht van het project, en hij of zij de 
Commissie een kopie van deze verklaring toezendt. 
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AFDELING 2 – VERSLAGEN EN BETALINGEN 
 
 
II.4 Verslagen 
 
1. Met uitzondering van de laatste wetenschappelijke verslagperiode, dient de hoofdonderzoeker 

namens de begunstigde bij de Commissie een periodiek wetenschappelijk verslag in binnen 
60 dagen na afloop van de desbetreffende periode. Het wetenschappelijk verslag stelt de 
Commissie op de hoogte van de wetenschappelijke voortgang van de werkzaamheden en 
bevat uit het project voortvloeiende prestaties en resultaten, zoals publicaties en een 
verklaring waarin belangrijke veranderingen van de wetenschappelijke strategie worden 
aangegeven. 

2. De hoofdonderzoeker dient namens de begunstigde bij de Commissie een wetenschappelijk 
eindverslag in binnen 60 dagen na afloop van het project. Het wetenschappelijk verslag geeft 
de laatste resultaten en conclusies van het project, beschrijft het gebruik en de verspreiding 
ervan en bevat concrete prestaties, zoals publicaties. 

3. De wetenschappelijke verslagen bevatten een voor publicatie bestemd deel waarvan de 
kwaliteit zodanig is dat directe publicatie mogelijk is. De voorlegging van deze verslagen aan 
de Commissie wordt opgevat als een teken dat de verslagen geen vertrouwelijke informatie 
bevatten. 

4. Voor iedere verslagperiode legt de begunstigde de Commissie een periodiek verslag inzake  
financieel beheer voor binnen 60 dagen na afloop van de desbetreffende periode. Het verslag 
bevat: 

i) een uiteenzetting van het gebruik van de middelen met betrekking tot de verrichte 
wetenschappelijke werkzaamheden, en 

ii) een financiële staat in de vorm van een naar behoren ingevulde bijlage IV. 

5. Er dient een certificaat betreffende de financiële staten te worden ingediend voor de 
gewenste tussentijdse betalingen en eindbetalingen wanneer het bedrag van de 
communautaire financiële bijdrage waarop de begunstigde aanspraak maakt in de vorm van 
een kostenterugbetaling, tezamen met alle eerdere betalingen waarvoor geen certificaat 
betreffende de financiële staten is ingediend, gelijk is aan of groter is dan EUR 375 000. Dit 
certificaat moet worden toegezonden in de vorm van een gedetailleerde beschrijving die 
waarheidsgetrouw is bevonden door de externe accountant van de begunstigde (bijlage V-a). 
Voor projecten met een duur van twee jaar of minder hoeft het certificaat betreffende de 
financiële staten evenwel alleen te worden ingediend voor aanspraken op eindbetalingen 
wanneer het door de begunstigde verlangde bedrag aan communautaire financiële bijdrage, 
in de vorm van een kostenterugbetaling, tezamen met alle eerdere betalingen gelijk is aan of 
groter is dan EUR 375 000. 

De certificaten betreffende de financiële staten dienen te verklaren dat de kosten die worden 
gedeclareerd en de ontvangsten die worden opgegeven in de periode waarvoor de staten 
worden verstrekt, alsook de opgaaf van de rente die is ontvangen over de voorfinanciering, 
voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in deze subsidieovereenkomst. Wanneer 
kosten van derde partijen in rekening worden gebracht op grond van de 
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subsidieovereenkomst, dienen deze kosten te worden gecertificeerd overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel. De accountant dient in zijn certificaat een verklaring op te nemen 
dat er bij de opstelling van dit certificaat geen sprake is geweest van een 
belangentegenstelling tussen hemzelf en de begunstigde. 

De Commissie kan, naar eigen inzicht, op verzoek van een begunstigde toestaan dat de 
begunstigde voor de kostenberekening een certificaat indient betreffende de methodologie 
die hij heeft gebruikt om zijn aanspraken op personele kosten op te stellen, en de daarmee 
samenhangende controlesystemen. Dit certificaat dient te worden toegezonden in de vorm 
van een gedetailleerde beschrijving die door de externe accountant van de begunstigde 
waarheidsgetrouw is bevonden (bijlage V-b). Wanneer dit certificaat door de Commissie 
wordt geaccepteerd, vervalt de eis een tussentijds certificaat betreffende de financiële staten 
te verstrekken voor aanspraken op tussentijdse betalingen. 

Certificaten betreffende de financiële staten en betreffende de methodologie dienen te worden 
opgesteld en gecertificeerd door een externe accountant en dienen te worden opgesteld in 
overeenstemming met de voorwaarden die in bijlage V bij deze subsidieovereenkomst zijn 
gevoegd. Het staat de begunstigde vrij om een gekwalificeerde externe accountant te kiezen, 
met inbegrip van de externe accountant op wie hij gewoonlijk een beroep doet, op 
voorwaarde dat deze voldoet aan de beide onderstaande eisen: 

i) de accountant dient onafhankelijk te zijn van de begunstigde; 

ii) de accountant moet gekwalificeerd zijn om de wettelijke controle van 
boekhoudbescheiden uit te voeren overeenkomstig de nationale wetgeving die de achtste 
Richtlijn van de Raad betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen4 ten uitvoer legt of communautaire wetgeving die deze 
richtlijn vervangt. De begunstigde die in een derde land is gevestigd, dient te voldoen aan 
de nationale verordeningen op hetzelfde gebied; het verstrekte certificaat betreffende de 
financiële staten dient te bestaan uit een onafhankelijk verslag van de feitelijke 
bevindingen op basis van procedures die door de Gemeenschap zijn gespecificeerd. 

Overheidsinstanties, instellingen voor secundair en hoger onderwijs en 
onderzoeksorganisaties kunnen ervoor kiezen hun certificaten betreffende de financiële 
staten en betreffende de methodologie door een bevoegde overheidsfunctionaris te laten 
verstrekken, mits de relevante nationale autoriteiten de handelingsbevoegdheid van die 
overheidsfunctionaris om die entiteit te controleren hebben vastgesteld en de 
onafhankelijkheid van die functionaris, in het bijzonder met betrekking tot het opstellen van 
de financiële staten, kan worden verzekerd. 

Certificaten die worden opgesteld door externe accountants overeenkomstig dit artikel, zijn 
niet van invloed op de aansprakelijkheid van de begunstigde of op de uit deze 
subsidieovereenkomst voortvloeiende rechten van de Gemeenschap. 

6. De verslagen dienen langs elektronische weg bij de Commissie te worden ingediend. Tevens 
dient het formulier met de financiële staat te worden ondertekend door de bevoegde 
perso(o)n(en) in de organisatie van de begunstigde en dienen de certificaten betreffende de 

                                                 
4 Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles 

van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad 
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financiële staten en betreffende de methodologie te worden ondertekend door een bevoegde 
persoon van de controlerende entiteit. De originelen dienen aan de Commissie te worden 
gezonden. 

7. De lay-out en de inhoud van de verslagen dienen in overeenstemming te zijn met de 
instructies en nota's ter informatie welke door de Commissie zijn opgesteld. 

8. De Commissie kan bij de analyse en evaluatie van de verslagen worden bijgestaan door 
externe deskundigen. 

 
II.5 Goedkeuring van de verslagen, tijdslimiet voor betalingen 
 
1. Na afloop van elke verslagperiode gaat de Commissie over tot een evaluatie van de in artikel 

II.4 genoemde wetenschappelijke verslagen en/of de verslagen inzake het financieel beheer. 

Binnen 105 dagen na ontvangst van de verslagen inzake het financieel beheer zullen de 
betalingen worden verricht, tenzij de tijdslimiet, de betaling of het project is opgeschort. 

2. Tot betaling wordt overgegaan nadat de Commissie de verslagen inzake het financieel beheer 
heeft goedgekeurd. Indien de Commissie niet binnen deze termijn een reactie heeft gegeven, 
betekent dit niet dat zij de verslagen inzake het financieel beheer heeft goedgekeurd. De 
Commissie dient de begunstigde evenwel conform lid 3 een schriftelijke reactie te zenden. De 
Commissie kan de verslagen inzake het financieel beheer afkeuren, zelfs wanneer de 
tijdslimiet voor de betaling is verstreken. Goedkeuring van de verslagen houdt niet in dat hun 
regelmatigheid of de authenticiteit van de verklaringen en de informatie daarin wordt erkend 
en houdt niet in dat zij worden vrijgesteld van een audit of controle. 

3. Na ontvangst van de verslagen kan de Commissie: 

a) de verslagen geheel of gedeeltelijk goedkeuren of bepaalde voorwaarden verbinden aan 
de goedkeuring; 

 
b) de verslagen afkeuren onder opgaaf van een passende motivering, en kan zij, indien van 

toepassing, de procedure inleiden voor de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de 
subsidieovereenkomst; 

 
c) de tijdslimiet opschorten wanneer een of meer van de verslagen niet zijn ingediend of 

onvolledig zijn of wanneer verduidelijking of aanvullende informatie nodig is of er 
twijfels zijn of de kosten die in de financiële staat worden opgevoerd, subsidiabel zijn, 
en/of er aanvullende controles worden uitgevoerd. De opschorting eindigt op de datum 
waarop het laatste verslag of de aanvullende informatie waarom is gevraagd, door de 
Commissie wordt ontvangen, of wanneer de Commissie besluit door te gaan met een 
gedeeltelijke tussentijdse betaling overeenkomstig lid 4. 

 
De Commissie stelt de begunstigde schriftelijk in kennis van iedere opschorting en van de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor opheffing van de opschorting. 
 
Een opschorting gaat in op de datum waarop de Commissie de kennisgeving hiervan 
verstuurt; 
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d) de betaling op elk moment opschorten, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk voor het bedrag 
dat is bedoeld voor de begunstigde: 

• wanneer het uitgevoerde werk niet voldoet aan de bepalingen van de 
subsidieovereenkomst; 

• wanneer de begunstigde zijn nationale staat een bedrag moet terugbetalen dat ten 
onrechte als staatssteun is ontvangen; 

• wanneer de bepalingen van de subsidieovereenkomst zijn geschonden of wanneer een 
verdenking of redelijk vermoeden daarvan bestaat, in het bijzonder in het spoor van 
audits en controles zoals bepaald in de artikelen II.22 en II.23; 

• wanneer het vermoeden bestaat dat de begunstigde een onregelmatigheid heeft 
begaan bij de uitvoering van de subsidieovereenkomst; 

• wanneer de begunstigde een vermoedelijke of vastgestelde onregelmatigheid heeft 
begaan bij de uitvoering van een andere subsidieovereenkomst die wordt gefinancierd 
uit de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen of door begrotingen die 
door hen worden beheerd. In dergelijke gevallen vindt opschorting van de betalingen 
plaats wanneer de onregelmatigheid (of vermoede onregelmatigheid) van een ernstige 
en systematische aard is die waarschijnlijk van invloed zal zijn op de prestaties van de 
onderhavige subsidieovereenkomst. 

Wanneer de Commissie de betaling opschort, wordt de begunstigde in kennis gesteld van de 
redenen waarom de betaling geheel of gedeeltelijk niet zal plaatsvinden. 

4. De Commissie kan doorgaan met een gedeeltelijke tussentijdse betaling als een verslag 
inzake het financieel beheer niet is ingediend zoals is vereist of slechts gedeeltelijk of onder 
voorwaarden is goedgekeurd. Het verslag inzake het financieel beheer dat moet worden 
ingediend voor een verslagperiode, maar te laat wordt ingediend, wordt geëvalueerd tezamen 
met het verslag inzake het financieel beheer van de volgende verslagperiode. 

5. Na het verstrijken van de tijdslimiet voor de goedkeuring van de verslagen inzake het 
financieel beheer en betalingen, zal de Commissie, ongeacht opschorting van deze tijdslimiet 
door de Commissie, rente betalen over de te late betaling, overeenkomstig de bepalingen in 
het Financieel Reglement en zijn Uitvoeringsvoorschriften, op basis van de rentevoet zoals de 
Europese Centrale Bank deze hanteert voor zijn belangrijkste herfinancieringsacties in euro's, 
plus drie en een half procentpunt. Het referentiepercentage waarvoor de vermeerdering geldt, 
zal het percentage zijn dat geldt op de eerste dag van de maand van de uiterste 
betalingsdatum, zoals gepubliceerd in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese 
Unie. 

Deze bepaling geldt niet voor de begunstigde die een overheidsinstantie van de lidstaten van 
de Europese Unie is. 

Rentes over te late betalingen worden berekend over de periode vanaf de laatste datum van de 
betalingstermijn, deze datum niet inbegrepen, tot en met de datum waarop de betaling van de 
rekening van de Commissie wordt afgeschreven. De rentes worden voor het vaststellen van 
de uiteindelijke subsidie niet behandeld als ontvangsten voor het project. Dergelijke 
rentebetalingen worden niet beschouwd als deel van de communautaire financiële bijdrage. 
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6. De opschorting van de tijdslimiet, van een betaling of van het project door de Commissie 
mag niet worden beschouwd als te late betaling. 

7. Na afloop van het project kan de Commissie besluiten niet over te gaan tot betaling van de 
overeenkomstige communautaire financiële bijdrage, nadat zij ten minste een maand eerder 
een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven dat een verslag of een certificaat betreffende de 
financiële staten niet is ontvangen. 

8. De Commissie stelt de begunstigde in kennis van het bedrag van de eindbetaling van de 
communautaire financiële bijdrage en zij onderbouwt dit bedrag. De begunstigde heeft tot 
twee maanden na de datum van de kennisgeving de tijd om redenen op te geven waarom hij 
het niet eens is met het besluit van de Commissie. Na het verstrijken van deze periode worden 
dergelijke verzoeken niet meer in behandeling genomen en wordt de begunstigde geacht het 
besluit van de Commissie te hebben geaccepteerd. De Commissie verbindt zich ertoe binnen 
twee maanden na de datum van ontvangst schriftelijk te reageren en haar antwoord met 
redenen te omkleden. Deze procedure laat onverlet de rechten van de begunstigde om in 
beroep te gaan tegen het besluit van de Commissie. 

 

 

 

II.6 Betalingsmodaliteiten 
 
1. De Commissie gaat over tot de volgende betalingen: 

a) een voorfinanciering conform artikel 6, 

b) voor projecten met meer dan één verslagperiode, tussentijdse betalingen van de 
communautaire financiële bijdrage ter grootte van het bedrag dat voor elke 
verslagperiode inzake het financieel beheer is geaccepteerd, 

c) een eindbetaling van de communautaire financiële bijdrage ter grootte van het bedrag 
dat voor de laatste verslagperiode inzake het financieel beheer is geaccepteerd, plus 
eventuele benodigde correcties. 

 Wanneer het bedrag van de resulterende communautaire financiële bijdrage lager is dan 
het bedrag dat al is betaald aan de begunstigde, gaat de Commissie over tot 
terugvordering van het verschil. 

 Wanneer het bedrag van de resulterende communautaire financiële bijdrage hoger is 
dan het bedrag dat al is betaald aan de begunstigde, betaalt de Commissie het verschil 
als eindbetaling uit binnen de termijn zoals die is vastgesteld in artikel 5.1 en II.20. 

2. Het totale bedrag van de voorfinanciering en de tussentijdse betalingen bedraagt niet meer 
dan 90% van de maximale communautaire financiële bijdrage zoals deze is vastgesteld in 
artikel 5. 

3. Betalingen door de Commissie zullen worden gedaan in euro's. 
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4. Kosten dienen te worden gerapporteerd in euro's. De begunstigde met rekeningen in 
munteenheden anders dan de euro dient kosten te rapporteren hetzij door de wisselkoers te 
gebruiken die de Europese Centrale Bank heeft gepubliceerd voor de datum dat de werkelijke 
kosten zijn gemaakt, hetzij door de wisselkoers te gebruiken die gold op de eerste dag van de 
maand volgend op de einddatum van de verslagperiode inzake het financieel beheer. De 
begunstigde met rekeningen in euro's dient de kosten die zijn gemaakt in andere 
munteenheden, om te rekenen volgens zijn gebruikelijke boekhoudpraktijken. 

5. De in artikel 5.3 genoemde bankrekening dient de mogelijkheid te bieden de communautaire 
financiële bijdrage en de daarmee verbonden rente te identificeren. Anders dienen de 
boekhoudmethoden van de begunstigde of tussenpersonen de mogelijkheid te bieden de 
communautaire financiële bijdrage en de rente of andere gegenereerde inkomsten te 
identificeren. 

6. Iedere betaling kan worden onderworpen aan een audit of controle en kan worden aangepast 
of teruggevorderd op grond van de resultaten van zo'n audit of controle. 

7. Betalingen door de Commissie worden geacht te zijn verricht op de datum waarop ze zijn 
afgeboekt van de rekening van de Commissie. 
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AFDELING 3 - UITVOERING 
 
II.7 Uitvoering door subcontractanten 
 
1. Een subcontractant is een derde partij die op zakelijke voorwaarden een overeenkomst heeft 

gesloten met de begunstigde, teneinde een deel van het werk van het project uit te voeren 
zonder de directe supervisie van de begunstigde en zonder dat er sprake is van een 
ondergeschiktheidsrelatie. 

Wanneer de begunstigde een subcontract sluit om bepaalde delen van de taken te laten 
uitvoeren die verband houden met het project, blijft de begunstigde gebonden door zijn 
verplichtingen ten overstaan van de Commissie uit hoofde van de subsidieovereenkomst en 
blijft hij als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en voor de nakoming 
van de bepalingen van de subsidieovereenkomst. 

De bepalingen van deze subsidieovereenkomst die van toepassing zijn op subcontractanten, 
zijn eveneens van toepassing op externe accountants die financiële staten of een 
methodologie certificeren. 

2. Wanneer het voor de begunstigde noodzakelijk is bepaalde elementen van de te verrichten 
werkzaamheden uit te besteden, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

a de subcontracten mogen slechts op de uitvoering van een beperkt gedeelte van het project 
betrekking hebben; 

b het inschakelen van subcontractanten moet gemotiveerd worden in bijlage I, rekening 
houdend met de aard van het project en hetgeen nodig is voor de uitvoering ervan; 

c het inschakelen van subcontractanten door de begunstigde mag niet van invloed zijn op 
de rechten en verplichtingen van de begunstigde met betrekking tot background en 
foreground; 

d bijlage I dient aan te geven welke taken worden uitbesteed en dient een raming van de 
kosten te bevatten. 

Ieder subcontract waarvan de kosten zullen worden opgevoerd als subsidiabele kosten, moet 
worden gegund volgens de beginselen van ‘laagste offerte in verhouding tot de te leveren 
prestaties’ (beste prijs-kwaliteitverhouding), transparantie en gelijke behandeling. 
Subcontracten die worden gegund op basis van raamcontracten die vóór het begin van het 
project zijn gesloten tussen de begunstigde en een subcontractant overeenkomstig de 
gebruikelijke beheersbeginselen van de begunstigde, kunnen eveneens worden geaccepteerd. 

3. De begunstigde kan een beroep doen op externe ondersteunende diensten voor hulp bij 
minder belangrijke taken die niet noodzakelijk projecttaken zijn zoals die in bijlage I zijn 
aangegeven. 

 

II.8 Opschorting van het project 
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1. De begunstigde stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van iedere gebeurtenis waardoor 

de uitvoering van het project kan worden beïnvloed of vertraagd. 

2. De begunstigde kan voorstellen om een gedeelte van het project of het gehele project op te 
schorten indien de uitvoering daarvan als gevolg van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden bijzonder moeilijk of oneconomisch wordt. De begunstigde stelt de 
Commissie onverwijld in kennis van dat soort omstandigheden, met inbegrip van alle 
rechtvaardigingen en informatie over de gebeurtenis, alsmede een raming van de datum 
waarop de werkzaamheden voor het project weer kunnen beginnen. 

3. De Commissie kan het gehele project of een gedeelte daarvan opschorten wanneer zij van 
oordeel is dat de begunstigde zijn verplichtingen krachtens deze subsidieovereenkomst niet 
nakomt. De begunstigde en de hoofdonderzoeker worden onverwijld in kennis gesteld van de 
redenen die een dergelijke gebeurtenis rechtvaardigen, alsmede van de voorwaarden welke 
noodzakelijk zijn om het werk te hervatten. De opschorting wordt van kracht tien dagen 
nadat de begunstigde deze kennisgeving heeft ontvangen. 

4. Gedurende de periode waarin het project is opgeschort, kunnen er geen kosten ten laste van 
het project worden gebracht vanwege de uitvoering van bepaalde onderdelen van het project 
dat is opgeschort. 

5. De opschorting van een gedeelte van het project of het gehele project kan worden beëindigd 
wanneer de partijen van de subsidieovereenkomst het over de voortzetting van het project 
eens zijn geworden en, voor zover van toepassing, alle noodzakelijke wijzigingen, met 
inbegrip van verlenging van de duur van het project, aan de hand van schriftelijke 
wijzigingen zijn vastgelegd. 

II.9 Vertrouwelijkheid 
 
1. De begunstigde en de hoofdonderzoeker verbinden zich ertoe gedurende het project en voor 

een periode van vijf jaar na voltooiing daarvan, of iedere andere periode die in de 
aanvullende overeenkomst is overeengekomen, het vertrouwelijke karakter te eerbiedigen van 
de gegevens, documenten en het andere materiaal dat als vertrouwelijk is aangemerkt in 
verband met de uitvoering van het project ("vertrouwelijke informatie"). De Commissie 
verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van "vertrouwelijke informatie" tot vijf jaar na 
de voltooiing van het project te eerbiedigen. Na een naar behoren gemotiveerd verzoek van 
de begunstigde kan de Commissie deze periode verlengen voor specifieke vertrouwelijke 
informatie. 

Wanneer vertrouwelijke informatie mondeling wordt overgebracht, moet het vertrouwelijke 
karakter daarvan binnen vijftien dagen na de bekendmaking schriftelijk worden bevestigd 
door de bekendmakende partij. 

2. Lid 1 is niet langer van toepassing indien: 

- de vertrouwelijke informatie voor het publiek toegankelijk wordt op andere manieren dan 
een schending van de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid; 

- de bekendmakende partij de ontvanger daarna mededeelt dat de vertrouwelijke informatie 
niet langer vertrouwelijk is; 
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- de vertrouwelijke informatie daarna zonder verplichting inzake vertrouwelijkheid aan de 
ontvanger wordt overgebracht door een derde partij die de wettelijke eigenaar van deze 
informatie is en niet is gehouden aan enige verplichting inzake vertrouwelijkheid; 

- de bekendmaking of mededeling van de vertrouwelijke informatie wordt voorzien door de 
wet of door andere bepalingen van deze subsidieovereenkomst of de aanvullende 
overeenkomst; 

- de bekendmaking of mededeling van de vertrouwelijke informatie geëist wordt door het 
nationaal recht van de begunstigde. 

3. De begunstigde verbindt zich ertoe dergelijke vertrouwelijke informatie slechts te gebruiken 
voor de uitvoering van het project, tenzij met de bekendmakende partij anders is 
overeengekomen. 

4. Niettegenstaande de voorgaande leden, dienen gegevens, documenten of andere materialen 
die geheim zijn (“gerubriceerde gegevens”) of waarvoor veiligheidsbeperkingen of export- of 
overdrachtscontroles gelden, te worden behandeld volgens de geldende regels zoals die zijn 
vastgesteld door de relevante nationale en communautaire wetgeving voor dergelijke 
informatie, met inbegrip van de interne regels van de Commissie voor het omgaan met 
gerubriceerde gegevens5. Wanneer de begunstigde in een geassocieerd land is gevestigd, zijn 
tevens alle veiligheidsovereenkomsten tussen dit geassocieerd land en de Gemeenschap van 
toepassing. 

II.10 Mededeling van gegevens met het oog op evaluatie, effectbeoordeling en 
normalisatiedoeleinden 
 
1. De begunstigde dient op verzoek van de Commissie de gegevens te verstrekken welke 

noodzakelijk zijn om: 

- het specifieke programma “Ideeën” en het zevende kaderprogramma aan een continu en 
systematisch onderzoek te onderwerpen; 

- de activiteiten van de Gemeenschap te evalueren en hun effect te beoordelen, met 
inbegrip van het gebruik en de verspreiding van foreground. 

 Dit soort gegevens kan tijdens de gehele duur van het project en tot vijf jaar na beëindiging 
van het project worden opgevraagd. 

 De verzamelde gegevens mogen door de Commissie worden gebruikt bij haar eigen 
evaluaties, doch niet worden gepubliceerd in een andere vorm dan een vorm gebaseerd op 
anonieme statistieken. 

2. Onverminderd de bepalingen betreffende de bescherming van foreground en betreffende de 
vertrouwelijkheid moet de begunstigde, voor zover van toepassing, gedurende de hele duur 
van het project en de twee jaar na de einddatum van het project de Commissie en de Europese 
normalisatie-instanties mededelingen verstrekken over foreground waarmee een bijdrage kan 
worden geleverd aan de opstelling van Europese of internationale normen. 

                                                 
5 Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 29 november 2001, PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1 

(laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/548/EG, Euratom, PB L 215 van 5.8.2006, blz. 38). 
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II.11 Informatie welke aan de lidstaten of de geassocieerde landen moet worden verstrekt 
 
1. De Commissie verstrekt iedere lidstaat of ieder geassocieerd land op verzoek de nuttige 

informatie waarover zij beschikt met betrekking tot foreground, voor zover aan de 
onderstaande eisen wordt voldaan: 

- de informatie in kwestie is relevant voor het overheidsbeleid; 

- de begunstigde heeft geen goede en afdoende argumenten aangevoerd waarom de 
informatie in kwestie zou moeten worden onthouden; 

- het geldende Gemeenschapsrecht inzake gerubriceerde gegevens verbiedt een dergelijke 
actie niet. 

2. Zoals is bepaald in de regels voor deelname, gaan door de verstrekking van informatie uit 
hoofde van lid 1 geen rechten of verplichtingen over op de ontvanger en dient de ontvanger al 
dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen, tenzij deze informatie openbaar wordt 
of aan de Commissie is doorgegeven zonder dat beperkingen zijn opgelegd in verband met de 
vertrouwelijkheid van de informatie. 

 

 

II.12 Informatie en communicatie 
 
1. De begunstigde en de hoofdonderzoeker nemen gedurende de looptijd van het project 

passende maatregelen om het project onder de aandacht te brengen van het publiek en de 
media en om de financiële steun van de Gemeenschap te benadrukken. Voor zover de 
Commissie niet anders verlangt, dient bij alle publiciteit, met inbegrip van publiciteit op een 
conferentie of seminar of ieder type informatie of promotiemateriaal (brochure, folder, poster, 
presentatie enz.), te worden aangegeven dat het project onderzoeksgelden van de 
Gemeenschap heeft ontvangen en dienen het Europees embleem en het ERC-logo te worden 
weergegeven. 

 
Wanneer het Europees embleem en het ERC-logo worden weergegeven samen met een logo, 
dient het Europees embleem en het ERC-logo passende aandacht te worden gegeven. Deze 
verplichting om het Europees embleem en het ERC-logo te gebruiken voor projecten 
waaraan de Europese Gemeenschap bijdraagt, houdt niet in dat de gebruiker daartoe het 
alleenrecht heeft. Het gebruik is onderworpen aan algemene beperkingen inzake het gebruik 
door derden, die niet toestaan het embleem of enig soortgelijk handelsmerk of logo toe te 
eigenen, hetzij door registratie hetzij op andere wijzen. De begunstigde en de 
hoofdonderzoeker zijn onder deze voorwaarden vrijgesteld van de verplichting vooraf 
toestemming te verkrijgen van de Commissie voor het gebruik van het embleem. Nadere 
gedetailleerde informatie over het EU-embleem is te vinden op de webpagina van Europa. 

 
Bij iedere mededeling of bekendmaking door de begunstigde of de hoofdonderzoeker met 
betrekking tot het project, in welke vorm en in of via welk medium ook, moet worden 
vermeld dat hierin slechts de mening van de auteur wordt weergegeven en dat de 
Gemeenschap niet aansprakelijk is voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de 
daarin opgenomen informatie. 
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2. De Commissie is gerechtigd, ongeacht in welke vorm en in of via welk medium, de volgende 

informatie te publiceren: 
 

– de naam van de begunstigde, hoofdonderzoeker, of andere teamleden; 

– de contactadressen van de begunstigde; 

– het algemene doel van het project, in de vorm van de samenvatting welke door de 
begunstigde wordt verstrekt; 

– het bedrag en het percentage van de communautaire financiële bijdrage die is toegekend 
voor het project; 

– de geografische plaats waar de activiteiten hebben plaatsgevonden; 

– de lijst van verspreidingsactiviteiten en/of octrooi(aanvragen) die betrekking hebben op 
foreground; 

– de gegevens/referenties en de samenvattingen van wetenschappelijke publicaties die 
betrekking hebben op foreground, en waar deze uit hoofde van artikel II.30.4 worden 
verstrekt, de gepubliceerde versie of het definitieve manuscript dat is geaccepteerd voor 
publicatie; 

– de publiceerbare verslagen die aan de Commissie worden voorgelegd; 

– iedere afbeelding of elk audiovisueel materiaal of webmateriaal dat aan de Commissie 
wordt verstrekt in het kader van het project. 

De begunstigde dient ervoor te zorgen dat hij alle benodigde goedkeuringen voor dergelijke 
publicaties heeft verkregen en dat de publicatie van de informatie door de Commissie geen 
inbreuk vormt op eventuele rechten van de hoofdonderzoeker, teamleden of derden. 

Op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de begunstigde kan de Commissie afzien van 
dit soort publiciteit als door bekendmaking van de bovengenoemde informatie de veiligheid 
of de academische of commerciële belangen van de begunstigde in gevaar zouden kunnen 
worden gebracht. 

 
 

II.13 Verwerking van persoonsgegevens 
 
1. Alle persoonsgegevens in de subsidieovereenkomst zullen worden verwerkt in 

overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad 
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. Deze gegevens zullen door de verantwoordelijke voor de 
verwerking slechts worden verwerkt in verband met de uitvoering en de follow-up van de 
subsidieovereenkomst en de evaluatie en effectbeoordeling van de activiteiten van de 
Gemeenschap, met inbegrip van het gebruik en de verspreiding van de foreground, 
onverminderd de mogelijkheid de gegevens door te geven aan de instanties die belast zijn 
met een toezichts- of inspectietaak conform de wetgeving van de Gemeenschap en deze 
subsidieovereenkomst. 
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2. De begunstigde kan op schriftelijk verzoek toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens en kan 
informatie die onjuist of onvolledig is, corrigeren. Hij dient eventuele vragen over de 
verwerking van zijn persoonsgegevens te richten tot de verantwoordelijke voor de 
verwerking. De begunstigde kan op elk moment bij de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming een klacht indienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 

 
3. Voor de doeleinden van deze subsidieovereenkomst is de in artikel 8.4 aangeduide 

verantwoordelijke voor de verwerking de contactpersoon voor de Commissie. 
 
 
DEEL B – FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
AFDELING 1 – ALGEMENE FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
 
II.14 Subsidiabele projectkosten 
 
1. Subsidiabele kosten die bij de uitvoering van het project zijn gemaakt, moeten aan alle 

volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij moeten werkelijk zijn gemaakt; 

b) zij moeten zijn gemaakt door de begunstigde; 

c) zij moeten gedurende de looptijd van het project zijn gemaakt, met uitzondering van de 
kosten welke zijn gemaakt in verband met eindverslagen en verslagen die betrekking 
hebben op de laatste periode, alsmede certificaten betreffende de financiële staten 
wanneer daarom wordt gevraagd in de laatste periode, en eindcontroles, voor zover van 
toepassing, welke gemaakt mogen zijn gedurende de periode van ten hoogste 60 dagen 
na beëindiging van het project of de datum van stopzetting, indien deze datum eerder 
valt; 

d) zij moeten zijn vastgesteld in overeenstemming met de gebruikelijke boekhoud- en 
beheersbeginselen en -praktijken van de begunstigde. De boekhoudmethodes welke 
gebruikt worden om de kosten en ontvangsten te registreren, moeten in 
overeenstemming zijn met de boekhoudregels welke gebruikt worden in de staat waar 
de begunstigde is gevestigd. De interne boekhoud- en auditprocedures van de 
begunstigde moeten een directe vergelijking mogelijk maken van de kosten en 
ontvangsten die worden gedeclareerd met betrekking tot het project, en de 
overeenkomstige financiële staten en ondersteunende documenten; 

e) zij mogen slechts zijn gebruikt voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
project en zijn verwachte resultaten, op een manier die in overeenstemming is met de 
beginselen van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit; 

f)   zij moeten zijn opgenomen in de boekhouding van de begunstigde; in geval van een 
bijdrage van derde partijen, moeten zij zijn opgenomen in de boekhouding van de derde 
partijen; 

g) zij moeten in bijlage I zijn aangegeven in de geraamde totale begroting. 
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Niettegenstaande punt a), kan de begunstigde ervoor kiezen gemiddelde personeelskosten 
te declareren indien deze zijn gebaseerd op een gecertificeerde methodologie die is 
goedgekeurd door de Commissie en consistent is met de beheersbeginselen en de 
gebruikelijke boekhoudpraktijken van de begunstigde. Gemiddelde personeelskosten die 
ten laste van deze subsidieovereenkomst worden gebracht door de begunstigde die een 
certificaat betreffende de methodologie heeft verstrekt, worden geacht niet significant af te 
wijken van de werkelijke personeelskosten. 

Een dergelijk certificaat dient te worden afgegeven in overeenstemming met de bepalingen 
die zijn vastgelegd in artikel II.4 en het relevante deel van bijlage V-b, tenzij het certificaat 
al is ingediend voor een eerdere subsidieovereenkomst in het kader van het zevende 
kaderprogramma en de gecertificeerde methodologie niet is gewijzigd. 

 
2. Kosten die derde partijen maken met betrekking tot middelen die zij de begunstigde gratis 

ter beschikking stellen, kunnen door de begunstigde worden gedeclareerd, mits zij voldoen 
aan de voorwaarden die zijn gesteld in de leden 1 en 3, mutatis mutandis, en worden 
geclaimd overeenkomstig artikel II.17. 

3. De volgende niet-subsidiabele kosten kunnen niet ten laste worden gebracht van het 
project: 

a) identificeerbare indirecte belastingen, met inbegrip van BTW, 

b) invoerrechten, 

c) debetrentes, 

d) voorzieningen voor eventuele verliezen of lasten in de toekomst, 

e) wisselkoersverliezen, kosten in verband met kapitaalopbrengsten, 

f)   kosten die in verband met een ander project van de Gemeenschap zijn gedeclareerd, 
gemaakt of terugbetaald, 

g) schulden en kosten van schulden, buitensporige of ondoordachte kosten. 

II.15 Identificatie van directe en indirecte kosten 
 
1. Directe kosten zijn al die subsidiabele kosten die direct kunnen worden toegeschreven aan 

het project en die door de begunstigde als zodanig in overeenstemming met zijn 
boekhoudsysteem en zijn gebruikelijke interne regels kunnen worden geïdentificeerd. 

Wat betreft personeelskosten, mogen alleen de kosten ten laste worden gebracht van de 
werkelijke uren die de personen die het werk direct uit hoofde van het project uitvoeren, 
hebben gewerkt. Deze personen moeten: 

– direct in dienst zijn genomen door de begunstigde, in overeenstemming met zijn 
nationale wetgeving, 

– werken onder de volle technische supervisie en verantwoordelijkheid van de 
begunstigde, en 
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– worden beloond in overeenstemming met de normale praktijken van de begunstigde. 

Kosten in verband met ouderschapsverlof voor personen die direct het project uitvoeren, 
zijn subsidiabele kosten naar gelang de tijd die aan het project is besteed, mits zij verplicht 
zijn krachtens het nationaal recht. 

2. Niettegenstaande de toepassing van verschillende vergoedingenmethodes in andere 
financieringssystemen, zullen indirecte kosten die zijn gemaakt in direct verband met de 
directe subsidiabele kosten die aan het project worden toegeschreven, worden vergoed met 
een vast tarief van 20% van de totale directe subsidiabele kosten, exclusief de directe 
subsidiabele kosten voor uitbesteding en de kosten voor de middelen die door derde 
partijen ter beschikking worden gesteld en niet worden gebruikt in de panden van de 
begunstigde. 

II.16 Financieringsplafonds 
 
Voor door deze subsidieovereenkomst ondersteunde activiteiten die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van het project, bedraagt de communautaire financiële bijdrage ten hoogste 100% van 
de totale subsidiabele kosten. 

Tot deze activiteiten behoren onder meer opleiding, verspreiding en beheer, alsmede andere 
specifieke activiteiten. 

II.17 Ontvangsten uit het project 
 
Ontvangsten uit het project kunnen afkomstig zijn van: 

1. middelen die de begunstigde door derden ter beschikking worden gesteld door middel van 
financiële transfers of gratis bijdragen in natura. Deze middelen: 

a) worden beschouwd als ontvangsten uit het project wanneer ze door de derde partij 
specifiek worden bijgedragen om in het kader van het project te worden gebruikt. 

b) worden niet als ontvangsten uit het project beschouwd wanneer het gebruik van de 
middelen behoort tot het vrije handelen van de begunstigde. 

2. inkomsten gegenereerd door het project. Deze inkomsten: 

a) worden beschouwd als ontvangsten voor de begunstigde wanneer zij worden gegenereerd 
door acties welke worden ondernomen bij de uitvoering van het project en afkomstig zijn 
van de verkoop van activa welke in het kader van de subsidieovereenkomst worden 
verworven tot het bedrag van de kosten die de begunstigde oorspronkelijk ten laste van 
het project heeft gebracht; 

b) worden niet beschouwd als ontvangsten voor de begunstigde wanneer zij worden 
gegenereerd door het gebruik van foreground die een voortvloeisel is van het project. 

 
II.18 Communautaire financiële bijdrage 
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1. De "communautaire financiële bijdrage" aan het project wordt vastgesteld door, per 
activiteit, de plafonds voor de financiering die zijn aangegeven in artikel II.16, toe te passen 
op de werkelijke subsidiabele kosten die door de Commissie zijn goedgekeurd. 

2. De communautaire financiële bijdrage wordt berekend met betrekking tot de kosten van het 
project als geheel, en de terugbetaling van de kosten wordt gebaseerd op de geaccepteerde 
kosten van de begunstigde. 

3. De communautaire financiële bijdrage mag geen winst opleveren voor de begunstigde. 
Nadat de laatste financiële staat is voorgelegd, zal daarom bij de bepaling van het 
definitieve bedrag van de communautaire financiële bijdrage rekening worden gehouden 
met alle ontvangsten die de begunstigde uit het project heeft ontvangen. De communautaire 
financiële bijdrage kan niet meer bedragen dan de subsidiabele kosten minus de 
ontvangsten uit het project. 

4. Het totale bedrag van de betalingen door de Gemeenschap zal in geen enkel geval het in 
artikel 5 genoemde maximale bedrag van de communautaire financiële bijdrage 
overschrijden. 

5. Onverminderd haar recht de subsidieovereenkomst uit hoofde van artikel II.35 te 
beëindigen en onverminderd haar recht de in artikel II.24 en artikel II.25 genoemde boetes 
op te leggen als het project niet wordt uitgevoerd of slecht, gedeeltelijk of te laat wordt 
uitgevoerd, kan de Commissie de subsidie waarin oorspronkelijk werd voorzien, verlagen al 
naar gelang de werkelijke uitvoering van het project op de voorwaarden zoals vastgelegd in 
deze subsidieovereenkomst. 

II.19 Door voorfinanciering van de Commissie gegenereerde rente 
 
1. Voorfinanciering blijft tot de eindbetaling eigendom van de Gemeenschap. 

2. De Commissie vordert, voor iedere verslagperiode na de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst, van de begunstigde het bedrag aan gegenereerde rente terug wanneer de 
voorfinanciering het bedrag dat is vastgelegd in het Financieel Reglement en zijn 
Uitvoeringsvoorschriften, te boven gaat. 

 

AFDELING 2 – GARANTIEFONDS EN TERUGVORDERINGEN 
 

II.20 Garantiefonds 
 
1. De financiële verantwoordelijkheid van de begunstigde is beperkt tot zijn eigen schuld en is 

onderworpen aan de volgende leden. 
 
2. De begunstigde dient overeenkomstig artikel 6 bij te dragen aan het garantiefonds (hierna 

“het Fonds” genoemd) dat wordt opgericht om de risico's te beheersen van oninbare 
bedragen die begunstigden van subsidieovereenkomsten uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma verschuldigd zijn aan de Gemeenschap. Deze bijdrage die namens hen 
door de Commissie zal worden overgemaakt, mag niet worden weggestreept tegen 
eventuele openstaande schulden die zij bij de Gemeenschap hebben. 
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3. Het Fonds is eigendom van de begunstigden van lopende subsidieovereenkomsten uit 

hoofde van het zevende kaderprogramma. De Gemeenschap, vertegenwoordigd door de 
Commissie, zal het Fonds namens hen als uitvoerend agent beheren. Het Fonds zal in depot 
worden gegeven bij een bank (hierna “de Bank” genoemd) die wordt gekozen door de 
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, in haar hoedanigheid van uitvoerend 
agent. 

 
4. Rente die wordt gegenereerd door het Fonds, zal aan het Fonds worden toegevoegd en zal 

door de Commissie worden gebruikt voor overmakingen of terugvorderingen uit het Fonds 
zoals genoemd in de leden 1 en 2 van artikel II.21 (hierna “de transacties” genoemd). 

 
Transacties kunnen plaatsvinden vanaf de dag van inwerkingtreding van de eerste 
subsidieovereenkomst uit hoofde van het zevende kaderprogramma tot de dag van de 
eindbetaling van de laatste subsidieovereenkomst uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma. Aan het einde van die periode wordt alle resterende rente eigendom van 
de Gemeenschap. 

 
 Indien de rente onvoldoende is om de transacties te dekken, kunnen bijdragen aan het 

Fonds worden gebruikt tot een totaalbedrag van ten hoogste 1% van de communautaire 
financiële bijdrage die verschuldigd is aan begunstigden anders dan de in lid 5 genoemde 
begunstigden, aan het einde van de periode welke is genoemd in het bovengenoemde lid. 
Na die periode, of wanneer de verschuldigde bedragen deze drempel te boven gaan, zal de 
Commissie de verschuldigde bedragen direct bij de begunstigden terugvorderen. 

 
5. Bij de eindbetaling die na afloop van het project wordt gedaan, wordt het bedrag dat is 

bijgedragen aan het Fonds uit hoofde van deze subsidieovereenkomst terugbetaald aan de 
begunstigde. 

 
 Het terug te betalen bedrag is gelijk aan: 
 

“bijdrage aan het Fonds uit hoofde van deze subsidieovereenkomst” x “Fondsindex” 
 

 De “Fondsindex” wordt aan het einde van elke maand vastgesteld door de Bank om in de 
daaropvolgende maand te worden toegepast, en is gelijk aan de onderstaande verhouding, 
met een maximum van 1 indien de verhouding groter is dan 1: 
 

Fondsindex = (C + I + B)/C 
waarin: 
 
 C= bijdragen aan het Fonds van alle projecten die lopen op het moment dat de index 
wordt vastgesteld 
 
 I = gecumuleerde, door het Fonds gegenereerde rente sinds het begin van de periode 
 
 B= (terugvorderingen ten bate van het Fonds) - (transfers van en terugvorderingen uit het 
Fonds) 
 
Indien het bedrag dat aan de begunstigde moet worden terugbetaald, bij deze berekening 
lager uitvalt dan het bedrag dat uit hoofde van deze subsidieovereenkomst aan het Fonds is 
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bijgedragen, zal deze vermindering niet meer bedragen dan 1% van de communautaire 
financiële bijdrage en niet van toepassing zijn op de bedragen die verschuldigd zijn aan 
overheidsinstanties of juridische entiteiten van wie de deelname aan de 
subsidieovereenkomst wordt gegarandeerd door een lidstaat of een geassocieerd land, en 
instellingen voor hoger en secundair onderwijs. 
 
De begunstigde accepteert hierbij dat het aan hem terug te betalen bedrag zonder enige 
verdere formaliteit wordt verrekend met een eventuele schuld die de begunstigde uit hoofde 
van deze subsidieovereenkomst of van een andere verplichting, ongeacht haar oorsprong, 
heeft bij de Gemeenschap. 
 

 
 
II.21 Vergoeding en terugvorderingen 
 
1. Wanneer een bedrag dat de begunstigde aan de Gemeenschap verschuldigd is, moet worden 

teruggevorderd na beëindiging of voltooiing van een subsidieovereenkomst uit hoofde van 
het zevende kaderprogramma, verzoekt de Commissie door middel van een 
terugvorderingsbevel dat tegen de begunstigde wordt uitgevaardigd, om de terugbetaling 
van het verschuldigde bedrag. Indien de betaling op de gestelde datum niet is verricht, 
kunnen de bedragen die aan de Gemeenschap verschuldigd zijn, worden teruggevorderd 
door ze te verrekenen met eventuele bedragen die de Gemeenschap verschuldigd is aan de 
begunstigde, nadat laatstgenoemde daarvan in kennis is gesteld. In uitzonderlijke gevallen 
kan de Commissie, op grond van de noodzaak de financiële belangen van de 
Gemeenschappen te beschermen, bedragen terugvorderen door ze te verrekenen vóór de 
vastgestelde uiterste betalingsdatum. Voorafgaande toestemming van de begunstigde is niet 
vereist. Indien verrekening niet mogelijk is, vordert de Commissie de verschuldigde 
bedragen effectief terug uit het Fonds. 

2. Indien een door de begunstigde verschuldigd bedrag is overgemaakt of teruggevorderd uit 
het Fonds, dient de begunstigde dat bedrag terug te betalen aan het Fonds. De Commissie 
vaardigt daartoe jegens de begunstigde een terugvorderingsbevel uit ten bate van het Fonds. 

3. De begunstigde accepteert hierbij dat: 

- iedere openstaande betaling exclusief voorfinanciering die de Gemeenschap de  
begunstigde verschuldigd is, ongeacht haar oorsprong, wordt verrekend met de schuld 
van de begunstigde aan het Fonds; 

- de Commissie een terugvorderingsbesluit kan vaststellen in overeenstemming met lid 
4. 

4. Het is de begunstigde bekend dat de Commissie krachtens artikel 256 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap en zoals is bepaald in het Financieel Reglement, 
een executoriale titel vormende beschikking kan vaststellen welke voor personen, met 
uitzondering van staten, een geldelijke verplichting inhoudt. 

5. Indien het verschuldigde bedrag op de datum welke de Commissie heeft vastgesteld, niet is 
voldaan, wordt het verschuldigde bedrag rentedragend tegen het percentage zoals is 
aangegeven in artikel II.5. De strafrente is verschuldigd over de periode van de vastgestelde 
betalingsdatum tot en met de datum waarop de Commissie volledige betaling van het 
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verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Gedeeltelijke betalingen worden eerst verrekend 
met de kosten en strafrente en dan pas in mindering gebracht op de hoofdsom. 

 
 
AFDELING 3 – CONTROLES EN BOETES 
 
II.22 Financiële audits en controles 
 
1. De Commissie kan te allen tijde tijdens de uitvoering van het project en tot vijf jaar na de 

voltooiing van het project financiële audits gelasten die moeten worden uitgevoerd door 
hetzij externe accountants of door de diensten van de Commissie zelf, met inbegrip van 
OLAF. De auditprocedure wordt geacht te zijn geïnitieerd op de datum van ontvangst van 
de relevante brief welke de Commissie heeft verzonden. Deze audits kunnen betrekking 
hebben op financiële, systemische en andere aspecten (zoals boekhoud- en 
beheersbeginselen) die relevant zijn voor een correcte uitvoering van de 
subsidieovereenkomst. De audits vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid. 

2. De begunstigde doet de Commissie rechtstreeks alle gedetailleerde informatie en gegevens 
toekomen die door de Commissie of een door haar aangestelde vertegenwoordiger worden 
gevraagd om na te gaan of de subsidieovereenkomst correct wordt beheerd en uitgevoerd in 
overeenstemming met de bepalingen ervan en of de kosten conform deze bepalingen ten 
laste van het project zijn gebracht. Deze informatie en gegevens moeten juist, volledig en 
effectief zijn. 

3. De begunstigde bewaart de originelen of, in uitzonderlijke gevallen, naar behoren voor 
authentiek verklaarde kopieën – met inbegrip van elektronische kopieën - van alle op de 
subsidieovereenkomst betrekking hebbende documenten tot vijf jaar na voltooiing van het 
project. Deze worden ter beschikking van de Commissie gesteld wanneer daarom wordt 
verzocht tijdens de uitvoering van een audit krachtens de subsidieovereenkomst. 

4. Met het oog op de uitvoering van deze audits zorgt de begunstigde ervoor dat de diensten 
van de Commissie en alle door haar aangestelde externe instanties op elk redelijk tijdstip ter 
plaatse toegang krijgen tot met name de kantoren van de begunstigde, zijn 
computergegevens, zijn boekhoudgegevens, alsook tot alle voor de uitvoering van de audits 
vereiste informatie, met inbegrip van informatie over individuele salarissen van de 
personen die bij het project zijn betrokken. Zij zorgen ervoor dat de informatie vlot ter 
plaatse beschikbaar is op het moment van de audit en dat de gegevens, indien daarom wordt 
gevraagd, in een passende vorm worden overhandigd. 

5. Op basis van de bevindingen die tijdens de financiële audit worden gedaan, wordt een 
voorlopig verslag opgesteld. Dit zal door de Commissie of de door haar aangestelde 
vertegenwoordiger aan de begunstigde worden toegezonden, die daarna binnen een maand 
na ontvangst van het verslag commentaar op het verslag kan leveren. De Commissie kan 
besluiten geen rekening te houden met opmerkingen die na die uiterste datum aan haar 
worden overgebracht, of met documenten die haar na die uiterste datum worden 
toegestuurd. Het definitieve verslag wordt de begunstigde binnen twee maanden na het 
verstrijken van de bovengenoemde uiterste datum toegestuurd. 

6. Op basis van de conclusies van de audit neemt de Commissie alle passende maatregelen 
welke zij noodzakelijk acht, met inbegrip van de uitvaardiging van terugvorderingsbevelen 
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voor alle of een deel van de betalingen die zij heeft gedaan, alsmede de oplegging van 
passende boetes. 

7. De Europese Rekenkamer geniet, onverminderd haar eigen regels, voor de uitvoering van 
controles en audits dezelfde rechten als de Commissie, met name het recht van toegang. 

8. Bovendien kan de Commissie controles en inspecties ter plaatse uitvoeren overeenkomstig 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de 
controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden6 en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau 
voor Fraudebestrijding (OLAF)7 en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad van 
25 mei 1999 betreffende de door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) 
verrichte onderzoeken8. 

 

 

II.23 Technische audits en controles 
 
1. De Commissie kan te allen tijde tijdens de uitvoering van het project en tot vijf jaar na de 

voltooiing van het project technische audits of controles gelasten. Het doel van een 
technische audit of controle is het werk te beoordelen dat in het kader van het project in een 
bepaalde periode is uitgevoerd, onder andere door de projectverslagen te evalueren welke 
betrekking hebben op de periode in kwestie alsmede aspecten die verband houden met 
projectoverdracht. Deze audits en controles kunnen betrekking hebben op wetenschappelijke, 
technologische en andere aspecten die relevant zijn voor een correcte uitvoering van het 
project en de subsidieovereenkomst. 

2. Met betrekking tot de beschrijving van de werkzaamheden (bijlage I), zal de audit of controle 
de onderstaande zaken objectief beoordelen: 

- de mate waarin de doelstellingen van het project voor de relevante periode zijn bereikt, 
- de verdergaande relevantie van de doelstellingen en het potentieel voor een doorbraak 

met betrekking tot de wetenschappelijke stand van zaken, 
- de middelen welke werden gepland en gebruikt in verhouding tot de geboekte 

vooruitgang, op een wijze die strookt met de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en 
effectiviteit, 

- de beheersprocedures en -methoden van het project. 
 

                                                 
6  PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2 

7  PB L 136 van 31.5.1999 

8  PB L 136 van 31.5.1999 
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3. Audits en controles worden geacht te zijn geïnitieerd op de datum waarop de begunstigde de 
relevante brief heeft ontvangen welke de Commissie heeft verzonden. 

4. De audits of controles vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid. 

5. De Commissie kan zich bij technische audits en controles laten bijstaan door externe 
wetenschappelijke of technologische deskundigen. Voorafgaand aan de uitvoering van de 
evaluatietaak deelt de Commissie de begunstigde de identiteit van de aangewezen 
deskundigen mee. De begunstigde heeft het recht de deelname van een bepaalde externe 
wetenschappelijke of technologische deskundige aan de audit te weigeren om redenen van 
commerciële vertrouwelijkheid. 

6. Audits en controles kunnen op afstand worden uitgevoerd, thuis of op de werkplek van de 
deskundige, en ze kunnen meerdere bijeenkomsten met projectvertegenwoordigers omvatten, 
hetzij op de kantoren van de Commissie hetzij op de kantoren van de begunstigde. De 
Commissie of de externe wetenschappelijke of technologische deskundige kan toegang 
hebben tot de locaties en kantoren waar het werk wordt uitgevoerd, en tot de documenten die 
betrekking hebben op het werk. 

7. De begunstigde doet de Commissie rechtstreeks alle gedetailleerde informatie en gegevens 
toekomen die door de Commissie of door de externe wetenschappelijke of technologische 
deskundige worden gevraagd om na te gaan of het project correct wordt of is beheerd en 
uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van deze subsidieovereenkomst. 

8. Er zal een verslag over de uitkomsten van de audits en controles worden opgesteld. Dit 
verslag zal door de Commissie aan de begunstigde worden toegezonden, die daarna binnen 
een maand na ontvangst van het verslag commentaar op het verslag kan leveren. De 
Commissie kan besluiten geen rekening te houden met commentaar dat na die uiterste datum 
aan haar wordt overgebracht. 

9. De Commissie stelt de begunstigde in kennis van haar besluit dat zij heeft genomen op basis 
van de uitkomsten van de audits en controles, om: 

- het project te laten doorgaan zonder wijziging van bijlage I of met kleinere wijzigingen; 

- van oordeel te zijn dat het project alleen kan worden voortgezet met grotere wijzigingen; 

- de overdracht of de beëindiging van de subsidieovereenkomst in gang te zetten 
overeenkomstig de artikelen II.33 , II.34 en II.35; 

- een nieuwe begunstigde toe te voegen na een controle die in gang is gezet nadat de 
begunstigde bezwaar heeft gemaakt tegen een overdracht van de subsidieoverkomst, 
overeenkomstig de artikelen II.33 en II.34; 

- een terugvorderingsbevel uit te vaardigen met betrekking tot alle of een deel van de 
betalingen die de Commissie heeft gedaan, en een passende boete op te leggen. 

10. Naar goeddunken van de diensten van de Commissie kan een ethische audit worden 
ondernomen tot vijf jaar na de voltooiing van het project. De leden 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 zijn 
mutatis mutandis van toepassing. 

II.24 Schadevergoeding 
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1. Ongeacht enige andere maatregel waarin deze subsidieovereenkomst voorziet, kan van de 

begunstigde van wie is gebleken dat hij te hoge kosten heeft opgegeven en bijgevolg een 
onterecht hoge financiële bijdrage van de Gemeenschap heeft ontvangen, een 
schadevergoeding worden geëist, hierna "schadevergoeding" genoemd. Een 
schadevergoeding komt boven op de vordering bij de begunstigde van de onterechte 
communautaire financiële bijdrage. In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie afzien van 
het eisen van een schadevergoeding. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding staat in verhouding tot het teveel aan opgegeven 
kosten en de onterecht ontvangen communautaire financiële bijdrage. Voor de berekening 
van de schadevergoeding wordt de volgende formule gebruikt: 

Schadevergoeding = ten onrechte betaalde communautaire financiële bijdrage x (het 
teveel aan opgegeven kosten/totaalbedrag van de gevraagde communautaire financiële 
bijdrage) 

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt (worden) alleen de verslagperiode(s) 
inzake het financieel beheer in beschouwing genomen die relevant is (zijn) voor de 
aanvraag van communautaire financiële bijdrage voor die periode door de begunstigde. De 
schadevergoeding wordt niet berekend op basis van de gehele communautaire financiële 
bijdrage. 

3. De Commissie stelt de begunstigde van wie zij betaling van een schadevergoeding eist, per 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in kennis van haar eis. De begunstigde heeft 
30 dagen de tijd om op de eis tot schadevergoeding van de Gemeenschap te reageren. 

4. De procedure voor terugbetaling van het ten onrechte betaalde gedeelte van de 
communautaire financiële bijdrage en voor betaling van de schadevergoeding wordt 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel II.21. De schadevergoeding zal in 
mindering worden gebracht op een eventuele latere betaling of zal door de Commissie 
worden teruggevorderd. 

5. De Commissie is gerechtigd een schadevergoeding te eisen, overeenkomstig het bepaalde in 
de leden 1 tot en met 4, wanneer na voltooiing van het project blijkt dat te hoge kosten zijn 
opgegeven. 

 

II.25 Financiële boetes 
 
1. De begunstigde die zich schuldig heeft gemaakt aan onjuiste declaraties of van wie is 

gebleken dat hij ernstig te kort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde 
van deze subsidieovereenkomst, wordt verplicht tot betaling van financiële boetes van 2% tot 
10% van de waarde van de communautaire financiële bijdrage die de begunstigde heeft 
ontvangen. Het percentage kan worden verhoogd tot 4% tot 20% in geval van een herhaalde 
overtreding binnen vijf jaar na de eerste schending. 

2. In de gevallen van lid 1 wordt de begunstigde uitgesloten van alle subsidies van de 
Gemeenschap voor een periode van ten hoogste twee jaar vanaf de datum waarop de 
schending is vastgesteld. 
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3. De bepalingen in dit artikel laten onverlet een eventuele bestuursrechtelijke sanctie of 
financiële boete die kan worden opgelegd aan de begunstigde die in gebreke blijft, 
overeenkomstig het Financieel Reglement of een andere civiel rechtsmiddel waarop de 
Gemeenschap recht heeft. Deze bepalingen sluiten voorts geen strafrechtelijke procedures uit 
die de autoriteiten van de lidstaten kunnen inleiden. 

 
DEEL C – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, 
GEBRUIK EN VERSPREIDING 

AFDELING 1 - FOREGROUND 
 
II.26 Eigendom 
 
1. Foreground is de eigendom van de begunstigde die de werkzaamheden die tot die 

foreground hebben geleid, heeft uitgevoerd. 

2. Indien werknemers of andere personen die werken voor een begunstigde, rechten kunnen 
doen gelden op foreground, zorgt de begunstigde ervoor dat deze rechten kunnen worden 
uitgeoefend op een wijze die verenigbaar is met de verplichtingen die hem door deze 
subsidieovereenkomst worden opgelegd. 

 

II.27 Overdracht 
 
1. Wanneer de begunstigde de eigendom van foreground overdraagt, draagt hij zijn 

verplichtingen met betrekking tot die foreground over aan de rechtverkrijgende, met 
inbegrip van de verplichting deze verplichtingen over te dragen aan eventuele toekomstige 
rechtverkrijgenden. 

2. Wanneer de begunstigde van plan is de eigendom van foreground over te dragen aan een 
derde partij, kan de Commissie bezwaar maken tegen deze overdracht van de eigendom van 
foreground indien zij van oordeel is dat deze eigendomsoverdracht niet strookt met het 
belang van de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Europese economie of 
onverenigbaar is met ethische beginselen of veiligheidsoverwegingen. In dergelijke 
gevallen vindt de eigendomsoverdracht niet eerder plaats dan het moment waarop de 
Commissie zich ervan heeft vergewist dat passende voorzorgsmaatregelen zullen worden 
getroffen en zij de overdracht schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

II.28 Bescherming 
 
1. Wanneer foreground geschikt is voor industriële of commerciële toepassing, zorgt de 

eigenaar van de foreground ervoor dat deze op passende en doeltreffende wijze wordt 
beschermd, waarbij hij terdege rekening houdt met zijn gerechtvaardigde belangen. 
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2. Octrooiaanvragen die betrekking hebben op foreground en welke worden ingediend door of 
namens de begunstigde, moeten de onderstaande verklaring bevatten om aan te geven dat 
de genoemde foreground werd gegenereerd met financiële steun van de Gemeenschap: 

 The work leading to this invention has received funding from the European Research 
Council under the European Community's Seventh Framework Programme 
(FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° [xxxxxx].9 

 Alle ingediende octrooiaanvragen welke verband houden met foreground, dienen voorts te 
worden vermeld in het plan voor het gebruik en de verspreiding van foreground, met 
voldoende gegevens/referenties om de Commissie in staat te stellen de octrooi(aanvraag) te 
volgen. De Commissie dient in kennis te worden gesteld van alle octrooiaanvragen, met 
dezelfde gegevens/referenties, welke worden ingediend na het laatste verslag. 

3.  Wanneer foreground geschikt is voor industriële of commerciële toepassing en de eigenaar 
van de foreground deze niet beschermt, mogen geen verspreidingsactiviteiten met 
betrekking tot die foreground plaatsvinden voordat de Commissie is geïnformeerd. De 
Commissie dient uiterlijk 45 dagen voor de beoogde verspreidingsactiviteit in kennis te 
worden gesteld. 

In deze gevallen kan de Gemeenschap, met toestemming van de begunstigde, de eigendom 
van die foreground overnemen en maatregelen treffen voor de adequate en effectieve 
bescherming van deze foreground. De begunstigde kan alleen toestemming weigeren indien 
hij kan aantonen dat zijn gerechtvaardigde belangen onevenredig grote schade zouden 
ondervinden. 

Ingeval de Gemeenschap de eigendom overneemt, neemt zij de verplichtingen op zich met 
betrekking tot de verlening van toegangsrechten. 

 

II.29 Gebruik 
 
1.  De begunstigde gebruikt de foreground die zijn eigendom is, of zorgt ervoor dat deze wordt 

gebruikt. 

2.  De begunstigde doet verslag van het verwachte gebruik dat van de foreground zal worden 
gemaakt, in het plan voor het gebruik en de verspreiding van foreground. De informatie 
moet zo gedetailleerd zijn, dat de Commissie in staat is een audit in verband met het 
gebruik uit te voeren. 

 

II.30 Verspreiding 
 
1. De begunstigde dient ervoor te zorgen dat de foreground waarvan hij de eigendom heeft, zo 

snel mogelijk wordt verspreid. Indien hij nalaat dit te doen, kan de Commissie die 
foreground verspreiden. 

                                                 
9  Deze verklaring moet worden vertaald naar de taal waarin het octrooi wordt aangevraagd. Er zullen vertalingen 

in alle talen van de Gemeenschap worden verstrekt. 
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2. Verspreidingsactiviteiten dienen verenigbaar te zijn met de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten, verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en de gerechtvaardigde 
belangen van de eigenaar van de foreground. 

3.  Iedere publicatie of andere verspreiding die betrekking heeft op foreground, moet de 
onderstaande verklaring bevatten om aan te geven dat de genoemde foreground werd 
gegenereerd met financiële steun van de Gemeenschap: 

 The research leading to these results has received funding from the European 
Research Council under the European Community's Seventh Framework Programme 
(FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° [xxxxxx]10. 

Iedere verspreidingsactiviteit dient te worden vermeld in het plan voor het gebruik en de 
verspreiding van foreground, met voldoende gegevens/referenties om de Commissie in 
staat te stellen de activiteit te volgen. Wanneer het gaat om wetenschappelijke publicaties 
welke verband houden met foreground en die eerder werden gepubliceerd of werden 
gepubliceerd na het eindverslag, dienen deze gegevens/referenties en een samenvatting van 
de publicatie uiterlijk twee maanden na publicatie aan de Commissie te worden verstrekt. 
Voorts dient tegelijkertijd een elektronische kopie van de gepubliceerde versie of van het 
definitieve manuscript dat voor publicatie is geaccepteerd, aan de Commissie te worden 
verstrekt voor het in artikel II.12.2 genoemde doel, als dit geen schending van eventuele 
rechten van derden betekent. 

 

AFDELING 2 – TOEGANGSRECHTEN 
 

II.31 Betrokken background 
 
In geval van overdracht van het gehele project of een deel van het project dienen de 
begunstigde en de nieuwe begunstigde(n) vóór de overdracht de background en foreground 
welke nodig zijn voor de doeleinden van het project, in een schriftelijke overeenkomst te 
specificeren en, waar passend, overeen te komen specifieke background uit te sluiten. 

II.32 Beginselen 
 

1. De beëindiging van de deelname van de begunstigde is op geen enkele wijze van invloed 
op de rechten en verplichtingen van de begunstigde de nieuwe begunstigde(n) 
toegangsrechten te verlenen tot background en foreground. 

2. Toegangsrechten voor een of meerdere begunstigden tot background en foreground 
welke nodig zijn om de werkzaamheden in het kader van het project uit te voeren of om 
verdere onderzoeksactiviteiten uit te voeren met betrekking tot eigen foreground, dienen 
kosteloos te worden verleend. 

3. Toegangsrechten voor een of meerdere begunstigden tot background en foreground 
welke nodig zijn voor eigen foreground, maar niet om verdere onderzoeksactiviteiten uit 

                                                 
10  Deze verklaring moet worden vertaald naar de taal waarin de verspreidingsactiviteit plaatsvindt. Er zullen 

vertalingen in alle talen van de Gemeenschap worden verstrekt. 
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te voeren, worden hetzij onder eerlijke en redelijke voorwaarden hetzij kosteloos 
verleend. 

4. Een gelieerde entiteit welke gevestigd is in een lidstaat of een geassocieerd land kan 
eveneens beschikken over toegangsrechten tot foreground of background, onder dezelfde 
voorwaarden als de begunstigde met wie hij is gelieerd, tenzij de begunstigden anders 
bepalen. Aangezien aan de toegangsrechten de voorwaarde is verbonden dat de toegang 
nodig is om eigen foreground te kunnen gebruiken, is dit lid alleen van toepassing voor 
zover de eigendom van foreground is overgedragen aan een gelieerde entiteit welke is 
gevestigd in een lidstaat of geassocieerd land. De begunstigden kunnen in een latere 
schriftelijke overeenkomst regelingen treffen voor toegangsrechten voor gelieerde 
entiteiten, met inbegrip van regelingen inzake kennisgevingseisen. 

5. Alle verzoeken om toegangsrechten dienen schriftelijk te worden gedaan. 

6. Het verlenen van toegangsrechten kan afhankelijk worden gesteld van het aanvaarden 
van specifieke voorwaarden welke ervoor dienen te zorgen dat deze rechten uitsluitend 
zullen worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor zij bestemd zijn, alsmede dat 
passende afspraken over de vertrouwelijkheid worden gemaakt. 

7. Behalve wanneer de eigenaar van de foreground of background hiermee instemt, mogen 
op grond van deze toegangsrechten geen rechten op sublicenties worden toegekend. 

8. Wanneer een begunstigde van plan is een derde partij een exclusieve licentie te verlenen 
voor foreground, kan de Commissie bezwaar maken tegen het verlenen van deze 
exclusieve licentie als zij van oordeel is dat deze niet strookt met het belang van de 
ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Europese economie of onverenigbaar 
is met ethische beginselen of veiligheidsoverwegingen. In deze gevallen mag de 
exclusieve licentie pas worden verleend wanneer de Commissie zich ervan heeft 
vergewist dat passende voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen en zij de 
licentieverlening schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

DEEL D - SLOTBEPALINGEN 
 
II.33 Verzoeken om wijzigingen en beëindiging 
 
1. Verzoeken om wijzigingen of beëindiging dienen door de wettelijke vertegenwoordiger van 

de partijen te worden ondertekend en te worden ingediend overeenkomstig artikel 8. 

2. Een verzoek om wijziging dat meer dan één wijziging in de overeenkomst bevat, wordt 
beschouwd als een pakket dat niet kan worden opgesplitst in meerdere verzoeken en door de 
andere partij als een geheel dient te worden goedgekeurd of verworpen, behalve wanneer het 
verzoek expliciet stelt dat het aparte verzoeken bevat die onafhankelijk van elkaar kunnen 
worden goedgekeurd. 

3. Verzoeken om toevoeging van een nieuwe begunstigde dienen vergezeld te gaan van een 
ingevuld toetredingsformulier (bijlage III), dat naar behoren is ondertekend door de nieuwe 
entiteit. Iedere toevoeging is onderworpen aan de voorwaarden als vastgelegd in de regels 
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voor deelname, de relevante oproep tot het indienen van voorstellen en het Financieel 
Reglement. De toe te voegen entiteit dient de rechten en verplichtingen van een begunstigde 
op zich te nemen zoals deze zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst, met ingang van de 
datum van zijn toetreding zoals deze is vermeld in de ondertekende bijlage III. 

4. De wijzigingen mogen niet tot doel of het effect hebben wijzigingen in de overeenkomst aan 
te brengen die vragen zouden kunnen doen rijzen over het besluit tot toekenning van de 
subsidie. 

5. Verzoeken door de begunstigde om beëindiging van zijn deelname of van de 
subsidieovereenkomst dienen te omvatten: 

a. de redenen waarom om beëindiging wordt verzocht, 

b. de voorgestelde datum waarop de beëindiging van kracht moet worden, 

c. in overleg met de hoofdonderzoeker, de verslagen als genoemd in artikel II.4 die 
betrekking hebben op het werk dat is uitgevoerd door de begunstigde tot aan de datum 
waarop de beëindiging van kracht wordt. 

Indien deze documenten ontbreken, wordt het verzoek niet als een geldig verzoek 
beschouwd. 

 

II.34 Goedkeuring van wijzigingen en beëindiging 
 
1. De partijen in deze subsidieovereenkomst verbinden zich ertoe ieder geldig verzoek om een 

wijziging of beëindiging binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek goed te keuren of te 
verwerpen. Indien niet binnen 45 na ontvangst van een verzoek wordt gereageerd, dient dit te 
worden opgevat als een afwijzing. 

2. Wanneer de begunstigde verzoekt om de toevoeging van een nieuwe begunstigde of de 
beëindiging van zijn deelname, is voor een dergelijk verzoek de schriftelijke goedkeuring van 
de Commissie vereist. 

3. Indien de hoofdonderzoeker verzoekt om overdracht van het project of een deel ervan naar 
een nieuwe begunstigde en de begunstigde met deze overdracht instemt, dient deze de 
Commissie een met redenen omkleed verzoek tot wijziging toe te zenden. Op grond van het 
verzoek kan de Commissie de overdracht goedkeuren, zo nodig na een controleprocedure als 
vermeld in artikel II.23. 

4. Indien de hoofdonderzoeker verzoekt om overdracht van het project of een deel ervan naar 
een nieuwe begunstigde en de begunstigde bezwaar maakt tegen deze overdracht, dient deze 
de Commissie de redenen van zijn bezwaar mede te delen, met inbegrip van wettelijke 
belemmeringen voor een dergelijke overdracht in het kader van nationale wetgeving. De 
technische capaciteit van de nieuwe begunstigde die wordt voorgedragen wordt vervolgens 
onderworpen aan een controleprocedure als vermeld in artikel II.23. Na controle kan de 
Commissie de overdracht van de subsidieovereenkomst naar de nieuwe begunstigde 
goedkeuren of besluiten de subsidieovereenkomst te beëindigen. 
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5.  De kennisgeving van de goedkeuring door de Commissie van de verlangde wijziging of 
beëindiging wordt naar de begunstigde gezonden. De hoofdonderzoeker ontvangt een kopie.  
In geval van overdracht van de subsidieovereenkomst wordt de kennisgeving van de  
goedkeuring door de Commissie naar de begunstigde gezonden. De hoofdonderzoeker 
ontvangt een kopie. De Commissie en de nieuwe begunstigde tekenen een overeenkomst 
betreffende de overdracht van de subsidieovereenkomst. 

6.  Wijzigingen en beëindigingen worden van kracht op de datum die door de partijen is 
overeengekomen; wanneer er geen overeenkomst is of geen datum is gespecificeerd, worden 
ze van kracht op de datum van de goedkeuring door de Commissie. 

 
II.35 Beëindiging van de subsidieovereenkomst of van de deelname van de begunstigde door 
de Commissie 
 
1. De Commissie kan de subsidieovereenkomst of de deelname van de begunstigde in de 

volgende gevallen beëindigen: 

a) wanneer de hoofdonderzoeker, om welke reden dan ook, zijn werkzaamheden in het 
kader van het project niet langer kan voortzetten; 

b) in geval van schending van een wezenlijke verplichting welke door deze 
subsidieovereenkomst wordt opgelegd, die na een schriftelijk verzoek aan de begunstigde 
om de situatie recht te zetten niet binnen een periode van 30 dagen wordt gecorrigeerd; 

c) wanneer de begunstigde bewust of door nalatigheid een onregelmatigheid heeft begaan in 
de uitvoering van een subsidieovereenkomst met de Commissie; 

d) wanneer de begunstigde fundamentele ethische beginselen heeft geschonden; 

e) wanneer de vereiste verslagen niet zijn ingediend of de Commissie de ingediende 
verslagen niet goedkeurt; 

f) om belangrijke technische of economische redenen die de voltooiing van het project 
aanzienlijk en nadelig beïnvloeden; 

g) wanneer het in artikel II.23.8 genoemde controleverslag heeft aangetoond dat het project 
niet langer wetenschappelijk relevant is; 

h) wanneer een juridische, financiële, organisatorische of technische wijziging of een 
wijziging in de zeggenschap van de begunstigde vragen doet rijzen over het besluit van de 
Commissie tot acceptatie van zijn deelname; 

i) wanneer een wijziging zoals aangegeven onder h) hierboven aanzienlijke invloed heeft op 
de uitvoering van het project of de belangen van de Gemeenschap, of vragen doet rijzen 
over het besluit tot toekenning van de communautaire bijdrage; 

j) in geval van overmacht waarvan conform artikel II.37 kennis is gegeven, wanneer 
hervatting van het project na opschorting onmogelijk is; 

k) wanneer niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor deelname aan het project 
zoals die zijn vastgesteld in de regels voor deelname of zoals gewijzigd bij de oproep tot 
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het indienen van voorstellen waaraan het project werd onderworpen, tenzij de Commissie 
van oordeel is dat voortzetting van het project essentieel is voor de uitvoering van het 
specifieke programma Ideeën; 

l) wanneer de begunstigde schuldig wordt bevonden aan een overtreding die betrekking 
heeft op zijn professionele gedrag, door een vonnis dat de kracht heeft van een res 
judicata, of wanneer hij schuldig is aan zwaar professioneel wangedrag dat op een 
gerechtvaardigde wijze is aangetoond; 

m) wanneer de begunstigde failliet wordt verklaard of er sprake is van liquidatie. 

2.  Wanneer de deelname van de begunstigde wordt beëindigd op initiatief van de Commissie, 
wordt de begunstigde hiervan in kennis gesteld, met een kopie aan de hoofdonderzoeker, en 
wordt de beëindiging van kracht op de datum welke is aangegeven in de kennisgeving, en 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de begunstigde. De Commissie stelt 
de begunstigde en de hoofdonderzoeker in kennis van de effectieve datum van beëindiging. 

In geval van beëindiging van de subsidieovereenkomst worden de begunstigde en de 
hoofdonderzoeker in kennis gesteld en wordt de beëindiging van kracht 45 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving door de begunstigde. 

3.  De begunstigde dient in overleg met de hoofdonderzoeker binnen 45 dagen na de effectieve 
datum van beëindiging de verslagen in te dienen welke in artikel II.4 zijn genoemd en 
betrekking hebben op het werk dat tot die datum is uitgevoerd. Indien deze documenten niet 
binnen de bovengenoemde termijn worden ontvangen, kan de Commissie na een schriftelijke 
kennisgeving dat zij deze documenten niet heeft ontvangen, met het verzoek ze alsnog binnen 
30 dagen in te dienen, besluiten geen rekening te houden met eventuele verdere 
kostendeclaraties en niet over te gaan tot verdere terugbetalingen en kan zij, voor zover van 
toepassing, de terugbetaling eisen van eventuele voorfinanciering die de begunstigde 
verschuldigd is. 

3. Op basis van de documenten en informatie welke in de bovenstaande leden zijn genoemd, 
stelt de Commissie de schuld vast die de begunstigde van wie de deelname wordt beëindigd, 
verschuldigd is. 

4.  Wanneer de subsidieovereenkomst wordt beëindigd, stelt de Commissie de schuld vast welke 
de begunstigde verschuldigd is, en stelt zij de begunstigde in kennis van het vastgestelde 
bedrag van de schuld. 

 

II.36 Financiële bijdrage na beëindiging en andere gevolgen van beëindiging 
 

1. In geval van beëindiging wordt elke communautaire financiële bijdrage beperkt tot de 
subsidiabele kosten die zijn gemaakt en worden geaccepteerd tot de effectieve datum van 
de beëindiging en van legitieme verbintenissen die voor die datum zijn aangegaan en niet 
kunnen worden opgezegd. 

2. In afwijking van het bovenstaande lid wordt, in geval van artikel II.35.1.b), iedere 
communautaire financiële bijdrage beperkt tot de subsidiabele kosten die zijn gemaakt tot 
de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek om de schending recht te zetten. 
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3. In de gevallen van artikel II.35.1 b), c), d), e) en l) kan de Commissie bovendien 
terugbetaling eisen van de gehele communautaire financiële bijdrage of een gedeelte 
daarvan. In geval van artikel II. 35.1 b) houdt de Commissie rekening met de aard en de 
resultaten van het werk dat is uitgevoerd, en met de bruikbaarheid daarvan voor de 
Gemeenschap in de context van het specifieke programma Ideeën. 

4. Verslagen die zijn ingediend in het kader van een beëindiging, worden geacht te zijn 
ingediend aan het einde van de corresponderende verslagperiode. 

5. Wanneer de Gemeenschap een betaling verricht na de beëindiging van de deelname van 
de begunstigde of na de beëindiging van de subsidieovereenkomst, dient deze betaling te 
worden beschouwd als een eindbetaling. 

6. Niettegenstaande de beëindiging van de subsidieovereenkomst of de beëindiging van de 
deelname van de begunstigde blijven de bepalingen zoals die zijn vastgesteld in de 
artikelen II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.33, II.35, II.38, II.39 en 
deel C van bijlage II van kracht na de beëindiging van de subsidieovereenkomst of de 
beëindiging van de deelname van de begunstigde. 

 

II.37 Overmacht 
 
1.   Onder overmacht wordt een onvoorziene en buitengewone gebeurtenis verstaan die de 

nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze subsidieovereenkomst door de partijen 
beïnvloedt, die onafhankelijk is van hun wil en die ondanks hun redelijke inspanningen niet 
ongedaan kan worden gemaakt. Onvolkomenheden in een product of dienst of vertragingen 
bij het beschikbaar maken daarvan met het oog op de uitvoering van deze 
subsidieovereenkomst die deze uitvoering beïnvloeden, met inbegrip van bijvoorbeeld 
onregelmatigheden bij de werking of de prestatie van dat product of die dienst, 
arbeidsconflicten, stakingen of financiële problemen, vormen geen gevallen van overmacht. 

2.   Indien bij de begunstigde een geval van overmacht het nakomen van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze subsidieovereenkomst zou kunnen beïnvloeden, stelt de begunstigde 
onverwijld de Commissie daarvan in kennis, onder opgave van de aard, de waarschijnlijke 
duur en de te verwachten gevolgen. 

3.   Indien bij de Gemeenschap een geval van overmacht het nakomen van haar verplichtingen 
uit hoofde van deze subsidieovereenkomst zou kunnen beïnvloeden, stelt zij onverwijld de 
begunstigde daarvan in kennis, onder opgave van de aard, de waarschijnlijke duur en de te 
verwachten gevolgen. 

4.   Geen van de partijen wordt beschouwd als een partij die haar verplichtingen om het project 
uit te voeren niet is nagekomen, indien zij door overmacht verhinderd is om dat te doen. 
Indien de begunstigde zijn verplichtingen om het project uit te voeren als gevolg van 
overmacht niet kan nakomen, kan terugbetaling van reeds geaccepteerde, subsidiabele 
kosten alleen geschieden voor taken die zijn uitgevoerd tot de datum waarop de gebeurtenis 
die als overmacht is gekenmerkt, heeft plaatsgevonden. Er dienen alle noodzakelijke 
maatregelen te worden genomen om eventuele schade tot een minimum te beperken. 
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II.38 Overdracht van rechten en verplichtingen 
 
De begunstigde draagt geen rechten en verplichtingen over welke voortvloeien uit de 
subsidieovereenkomst, behalve in de gevallen als bedoeld in artikel II.27 (overdracht van 
foreground), zonder daartoe vooraf de schriftelijke toestemming van de Commissie te hebben 
gekregen. 

 

II.39 Aansprakelijkheid 
 
1. De Gemeenschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden 

van de begunstigde bij de uitvoering van deze subsidieovereenkomst. Zij is niet aansprakelijk 
voor onvolkomenheden in de producten, processen of diensten welke ontstaan zijn met 
behulp van foreground, met inbegrip van bijvoorbeeld onregelmatigheden bij de werking of 
de prestatie daarvan. 

2. De begunstigde vrijwaart de Gemeenschap integraal, en verbindt zich ertoe om deze 
schadeloos te stellen bij iedere actie, reclamatie of procedure van een derde jegens haar naar 
aanleiding van een schade welke hetzij is veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van 
de begunstigde bij de uitvoering van deze subsidieovereenkomst, hetzij door producten, 
processen of diensten welke de begunstigde met behulp van foreground heeft ontwikkeld. 

Wanneer een derde een vordering instelt tegen de begunstigde welke verband houdt met de 
uitvoering van deze subsidieovereenkomst, kan de Commissie deze op diens schriftelijk 
verzoek bijstand verlenen. De hiertoe door de Commissie gemaakte kosten komen ten laste 
van de begunstigde. 

3. De begunstigde draagt de volle verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn acties in het 
kader van dit project geen inbreuk maken op rechten van derden. 

4. De Gemeenschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen die voortvloeien uit 
de juiste uitoefening van de rechten van de Gemeenschap krachtens de regels voor deelname 
of deze subsidieovereenkomst. 
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