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KP7 Subsidieovereenkomst – 
BIJLAGE III – SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ACTIVITEITEN 

INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE TOEGANG 
 
 
III.1: Definities 
Naast de definities van artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing: 

1. Toegangverlener: de begunstigde die belast is met het verlenen van toegang tot de infrastructuur of 
installatie(s), zoals bepaald in bijlage I. 

2. Infrastructuur: een faciliteit of een hulpbron (of een coherent geheel ervan) met de bijbehorende 
diensten, die door de wetenschappelijke wereld wordt gebruikt om onderzoek te verrichten. 

3. Installatie: een deel van een infrastructuur dat apart van de rest kan worden gebruikt. 

4. Gebruiker: een onderzoeker die deel uitmaakt van een gebruikersgroep, met inbegrip van de leider 
van die gebruikersgroep. 

5. Gebruikersgroep: een uit een of meer onderzoekers bestaand onderzoeksteam waaraan in het kader 
van het project toegang tot de infrastructuur is verleend. Aan het hoofd van elke gebruikersgroep 
staat de leider van de gebruikersgroep. 
 
 

III.2: Prestatieverplichtingen 
Naast de verplichtingen die in de overige bepalingen van deze subsidieovereenkomst zijn neergelegd, 
heeft de toegangverlener de volgende verplichtingen: 

(a) hij verleent geselecteerde gebruikersgroepen kosteloos toegang tot de door hem beheerde 
infrastructuur of de installatie(s), met inbegrip van alle logistieke, technologische en 
wetenschappelijke ondersteuning, alsmede specifieke opleiding, die gewoonlijk wordt verstrekt aan 
externe onderzoekers die van de infrastructuur gebruikmaken; 

(b) hij geeft ruime bekendheid, ook via een specifiek daarvoor bestemde internetpagina, aan de in het 
kader van deze subsidieovereenkomst geboden toegang, zodat onderzoekers die toegang willen krijgen 
tot de infrastructuur in kennis worden gesteld van de beschikbare mogelijkheden; 

(c) hij zorgt ervoor dat gebruikers de bepalingen en voorwaarden van deze subsidieovereenkomst 
nakomen; 

(d) hij bewaart relevante documentatie om de gemelde mate van toegang te staven en te motiveren; in 
deze documenten moeten de naam, nationaliteit en uitzendende instelling van elke gebruiker, alsook 
de aard en de omvang van de aan hem verleende toegang worden vermeld. 

 

III.3: Kwalificatie en selectie van de gebruikersgroepen 
1. Om in aanmerking te komen voor toegang tot de infrastructuur krachtens de subsidieovereenkomst, 
dient een gebruikersgroep aan de volgende twee voorwaarden te voldoen: 
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a) zowel de leider van de gebruikersgroep als het merendeel van de gebruikers dient uit een 
lidstaat of een geassocieerde staat afkomstig te zijn; 

b) zowel de leider van de gebruikersgroep als het merendeel van de gebruikers dient werkzaam te 
zijn in een ander land dan het land (de landen) waar de juridische entiteit(en) die de 
infrastructuur exploiteert (exploiteren) gevestigd is (zijn). 

Wanneer de infrastructuur uit verscheidene installaties bestaat die door verschillende 
juridische entiteiten worden geëxploiteerd, geldt de tweede voorwaarde voor elke afzonderlijke 
installatie. 
Deze voorwaarde is niet van toepassing: 

- wanneer de toegangverlener een internationale organisatie of het GCO is. 

- in geval van toegang op afstand tot een verspreid aantal infrastructuren of 
installaties die dezelfde diensten aanbieden. 

 
2. Alleen gebruikersgroepen die gerechtigd zijn om de door hen in het kader van het project 
gegenereerde foreground te verspreiden, komen in aanmerking voor kosteloze toegang tot de 
infrastructuur krachtens deze subsidieovereenkomst. 
3. De toegangverlener verzoekt gebruikersgroepen die toegang vragen een schriftelijke beschrijving 
van het werk dat zij willen uitvoeren en een lijst met de namen, nationaliteiten en uitzendende 
instellingen van de gebruikers in te dienen. 

4. De toegangverlener richt een selectiepanel op dat de toegangverlener bij de keuze van de 
gebruikersgroepen dient bij te staan. Het selectiepanel beoordeelt alle ontvangen voorstellen en komt 
met een voordracht van de gebruikersgroepen die kosteloze toegang dienen te krijgen krachtens de 
subsidieovereenkomst. Daarbij past het de beginselen van transparantie, billijkheid en onpartijdigheid 
toe. 

5. Het selectiepanel wordt samengesteld uit internationale deskundigen op het desbetreffende gebied, 
van wie ten minste de helft onafhankelijk moet zijn en niet tot het personeel van de infrastructuur mag 
behoren, tenzij anders bepaald in bijlage I. 

6. Het selectiepanel maakt zijn keuze op basis van wetenschappelijke verdienste, rekening houdend 
met het feit dat prioriteit dient te worden gegeven aan gebruikersgroepen die: 

- niet eerder gebruik hebben gemaakt van de infrastructuur, en 

- werkzaam zijn in landen waar een dergelijke onderzoeksinfrastructuur ontbreekt. 

De Commissie kan de toegangverlener verzoeken om bij de selectie van de gebruikersgroepen 
aanvullende prioriteiten te hanteren in het belang van de Gemeenschap. De toegangverlener mag niet 
zonder goede reden weigeren een dergelijk verzoek in te willigen. 

7. Voor de selectie van de gebruikersgroepen die toegang voor meer dan drie maanden vragen, moet 
de toegangverlener eerst schriftelijke toestemming krijgen van de Commissie, tenzij in bijlage I is 
voorzien in een dergelijke toegang van langere duur. 

 

III.4: Verslagen en prestaties 
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De toegangverlener moet in de periodieke activiteitenverslagen inzake toegang een onderdeel 
opnemen waarin de leden van het selectiepanel worden vermeld en tevens wordt meegedeeld in welke 
mate toegang is verleend aan de gebruikersgroepen, met een beschrijving van hun werkzaamheden en 
met opgave van de namen en uitzendende instellingen van de gebruikers. 

 

III.5 : Vertrouwelijkheid 
De toegangverlener ziet erop toe dat de gebruikers dezelfde rechten en verplichtingen inzake 
vertrouwelijkheid hebben als die waarin bij artikel II.9 is voorzien voor de toegangverlener. 

 

III.6 : Publiciteit 
De toegangverlener ziet erop toe dat de gebruikers dezelfde rechten en verplichtingen inzake 
publiciteit hebben als die waarin bij artikel II.12 is voorzien voor de toegangverlener. 

Met name treft de toegangverlener tijdens de hele looptijd van het project alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat gebruikers in hun publicaties passende bekendheid geven aan de steun die de 
Europese Gemeenschap hun bij de verleende toegang heeft geboden. 

De Commissie is gerechtigd om, ongeacht in welke vorm en via welk medium, inclusief internet, de 
lijst van gebruikers te publiceren. 

 

III.7: Toegangsrechten 
De toegangverlener zorgt ervoor dat de gebruikers kosteloos toegangsrechten genieten tot de 
background van de toegangverlener alsmede tot de foreground, indien die vereist zijn voor de 
uitvoering van hun eigen werkzaamheden in het kader van het project. 
 

III.8: Onverenigbare of beperkende verplichtingen 
De toegangverlener stelt de gebruikers zo spoedig mogelijk in kennis van beperkingen die van 
wezenlijke invloed kunnen zijn op het verlenen van toegangsrechten. 

 

III.9: Communautaire financiële steun voor toegangskosten 
1. De toegangverlener kan het bedrag declareren dat wordt verkregen door de eenheidskosten 
met de mate van verleende toegang te vermenigvuldigen. 

De geschatte eenheidskosten worden nader gespecificeerd in bijlage I. De toegangverlener dient 
deze geschatte eenheidskosten toe te passen wanneer hij de toegangskosten in de financiële staten 
declareert. Deze eenheidskosten komen overeen met de voor de hele looptijd van het project 
geschatte kosten voor de geschatte totale mate van toegang die tot de installatie wordt verleend, 
gedeeld door de geschatte totale mate van toegang die tot de installatie wordt verleend. 

De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt aangepast in de financiële staat (formulier C) 
betreffende de laatste verslagperiode, waarbij rekening wordt gehouden met het volgende: 
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- De werkelijke eenheidskosten, berekend op grond van de totale mate van 
daadwerkelijk verleende toegang en de daadwerkelijk gemaakte kosten om deze 
toegang te verlenen. Indien de werkelijke eenheidskosten hoger zijn dan de geschatte 
eenheidskosten, kan het verschil met de geschatte eenheidskosten worden 
terugbetaald mits de minimale mate van toegang die in het kader van deze 
subsidieovereenkomst wordt terugbetaald, zoals bepaald in bijlage I, daadwerkelijk is 
verleend. 

- De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt hooguit 20% van de kosten 
voor het verlenen van de totale mate van toegang tot de installatie voor de hele 
looptijd van het project. 

Bovendien kunnen er aan het einde van elke verslagperiode aanpassingen worden aangebracht op 
grond van de toepassing van werkelijke eenheidskosten. 

Om de geschatte dan wel werkelijke eenheidskosten te berekenen, is het volgende van toepassing: 

- De totale mate van toegang tot de installatie omvat in het kader van deze 
subsidieovereenkomst al dan niet door de Gemeenschap gefinancierde toegang. 

- De kosten voor het verlenen van toegang omvatten de directe kosten alsook de 
indirecte kosten die tot 7% van de directe kosten zijn beperkt, minus de kosten voor 
uitbesteding en de kosten voor de middelen die door derde partijen ter beschikking 
zijn gesteld en niet worden gebruikt in de panden van de begunstigde. 

- De directe kosten zijn exclusief alle bijdragen in de kapitaalinvesteringen van de 
infrastructuur alsook reis- en verblijfskosten. 

- Gemiddelde personeelskosten kunnen voor de berekening worden gebruikt indien 
deze in overeenstemming zijn met de beheersbeginselen en boekhoudpraktijken van 
de toegangverlener. 

- De directe kosten kunnen betrekking hebben op voorbereidende werkzaamheden. 

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap kan, indien nodig, ook de reis- en 
verblijfskosten met betrekking tot bezoekende gebruikers en vergaderingen van het selectiepanel 
omvatten. 

3. Wanneer er in overeenstemming met de bepalingen van deze subsidieovereenkomst een 
certificaat betreffende de financiële staten nodig is, omvat dit geen kosten die op grond van 
geschatte eenheidskosten worden gedeclareerd, maar wel kosten die worden gedeclareerd op grond 
van werkelijke eenheidskosten waarvoor niet eerder een certificaat is verstrekt. 


