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1. DEELNAME VAN HET GCO 

1. De [Unie] [Euratom] voert een deel van het project uit via haar Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek, onder de volgende voorwaarden: 

a) Ten behoeve van deze subsidieovereenkomst wordt het GCO beschouwd als een 
onderzoeksorganisatie. 

b) Ten behoeve van deze subsidieovereenkomst wordt het GCO beschouwd als een begunstigde. 
Het heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de overige begunstigden en is het lid van het in 
artikel 1.1 omschreven consortium. 

c) Een bedrag van EUR [bedrag invullen] [bedrag voluit geschreven invullen euro] uit de in artikel 6 
genoemde voorfinanciering wordt door de Commissie voor het GCO gereserveerd. 

Het GCO stemt ermee in dat het bedrag van EUR [bedrag invullen] ([bedrag voluit geschreven 
invullen] euro), dat overeenkomt met de bijdrage van de begunstigden aan het in artikel II.20 
genoemde garantiefonds en dat [5%] uitmaakt van de voor het GCO bestemde maximale 
financiële bijdrage van de [Unie] [Euratom] zoals vermeld in bijlage I, in zijn naam door de 
Commissie uit zijn deel van de voorfinanciering naar het garantiefonds wordt overgedragen. 

d) Naast de in artikel II.4 genoemde documenten deelt het consortium de Commissie de bedragen 
mede van elk van de in de artikelen II.6.b en II.6.c genoemde betalingen die door de Commissie 
aan het GCO moeten worden gedaan. 

e) Deze subsidieovereenkomst heeft voorrang boven elke namens de Commissie door het GCO 
ondertekende consortiumovereenkomst. 

2. De betrekkingen binnen de Commissie tussen DG […] en het GCO worden geregeld door een 
administratieve regeling zoals beschreven in bijlage [...] bij de subsidieovereenkomst, onverminderd 
de rechten van de overige begunstigden. 

 

2. INTERNATIONALE ORGANISATIES (algemene regel) 

1. Arbitrage 

a. Op de subsidieovereenkomst betrekking hebbende geschillen tussen de Commissie (“partij”) en 
(een) als begunstigde(n) optredende internationale organisatie(s) (“partij”) (gezamenlijk in dit 
artikel van de subsidieovereenkomst de “partijen” genoemd), die niet in der minne kunnen 
worden geschikt, worden voorgelegd aan een arbitragecommissie overeenkomstig de 
onderstaande arbitrageprocedure. 

b. Wanneer zij de andere partij in kennis stelt van haar voornemen een beroep te doen op 
arbitrage, deelt de kennisgevende partij de andere partij eveneens mede welke scheidsman zij 
heeft aangesteld. De tweede partij stelt haar scheidsman aan binnen één maand na ontvangst 
van die schriftelijke kennisgeving. 

De twee scheidsmannen stellen binnen drie maanden na de aanstelling van de scheidsman van 
de tweede partij in gezamenlijk overleg een derde scheidsman als voorzitter van de 
arbitragecommissie aan, tenzij beide partijen overeenstemming bereiken over de aanstelling van 
één scheidsman. 

c. Binnen één maand na de aanstelling van de derde scheidsman komen de partijen de taakstelling 
van de arbitragecommissie overeen, inclusief de te volgen procedure. 

d. De arbitrageprocedures vinden in Brussel plaats. 
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e. De arbitragecommissie past de voorwaarden van de subsidieovereenkomst toe. In haar 
uitspraak geeft de arbitragecommissie een gedetailleerde beschrijving van de gronden van haar 
besluit. 

f. De arbitrage-uitspraak is onherroepelijk en bindend voor de partijen, die uitdrukkelijk afzien van 
elke vorm van beroep of herziening. 

g. De kosten, met inbegrip van alle redelijke vergoedingen die door de partijen zijn gemaakt voor 
een arbitrageprocedure in het kader van deze overeenkomst, worden door de 
arbitragecommissie verdeeld over de partijen. 

2. Certificaten betreffende de financiële staten en/of de methodologie. 

Onder verwijzing naar artikel II.4.4 worden certificaten betreffende de financiële staten en/of de 
methodologie die door een internationale organisatie moeten worden overgelegd, door haar normale 
interne of externe accountant opgesteld overeenkomstig haar interne financiële regels en 
procedures. 

3. Controles en audits 

De bevoegde organen van de Europese Unie richten verzoeken om controles of audits krachtens het 
bepaalde in artikel II.22 aan de directeur-generaal van de internationale organisatie. 

De internationale organisatie stelt desgevraagd alle relevante financiële informatie, inclusief de op de 
activiteiten betrekking hebbende bankafschriften, ter beschikking aan de bevoegde organen van de 
Europese Unie, indien deze activiteiten zijn uitgevoerd door de internationale organisatie of door een 
subcontractant. Overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Financieel Reglement van de Europese Gemeenschap kunnen de bevoegde 
organen van de Europese Unie ook ter plaatse controles uitvoeren met betrekking tot de activiteiten 
die door de Europese Unie of Euratom zijn gefinancierd. 

Een controle of audit wordt op basis van vertrouwelijkheid uitgevoerd. 

4. Toepasselijk recht 
Onverminderd het subsidiair toepasselijke recht overeenkomstig artikel 9, lid 1, is op deze 
subsidieovereenkomst subsidiair [het recht van (recht van een lidstaat of een EVA-land vermelden) 
van toepassing.] 
 

5. Voorrechten en immuniteiten 

Niets in deze subsidieovereenkomst dient te worden geïnterpreteerd als het doen van afstand van de 
voorrechten of immuniteiten die zijn verleend aan [naam van de internationale organisatie invullen] 
door haar oprichtingsdocumenten of het internationaal recht. 

 

3. VERENIGDE NATIES (alleen voor gespecialiseerde agentschappen en internationale organisaties 
van het VN-systeem die partij zijn bij de financiële en administratieve kaderovereenkomst tussen 
de EG en de VN van 29.04.2003 (FAFA)) 

1. Geschillenregeling 

Alle geschillen tussen de Commissie en [naam van de begunstigde] worden geregeld 
overeenkomstig artikel 14 van de op 29.04.2003 gesloten financiële en administratieve 
kaderovereenkomst tussen de Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, en de 
Verenigde Naties (hierna de “FAFA-overeenkomst” genoemd) waartoe [naam van de begunstigde] is 
toegetreden op [datum]. 

2. Certificaten betreffende de financiële staten en/of de methodologie, controles en audits. 
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Ten aanzien van [naam van de begunstigde] heeft de als bijlage bij de FAFA-overeenkomst 
gevoegde “Overeenkomst inzake de toepassing van de verificatieclausule op door de Verenigde 
Naties beheerde en door de Europese Gemeenschap gefinancierde of medegefinancierde 
activiteiten” voorrang boven deze subsidieovereenkomst, met name de artikelen II.4.4, II.22 en II.23 
daarvan. 

[3. Toepasselijk recht 
Onverminderd het subsidiair toepasselijke recht overeenkomstig artikel 9, lid 1, is op deze 
subsidieovereenkomst subsidiair het recht van [recht van een lidstaat of een EVA-land vermelden] 
[en zijn in voorkomend geval de regels van de internationale organisaties in kwestie, de algemene 
beginselen die voor het recht van internationale organisaties gelden en de regels van algemeen 
internationaal recht] van toepassing.] 

4. Voorrechten en immuniteiten 
Niets in deze subsidieovereenkomst dient te worden geïnterpreteerd als het doen van afstand van de 
voorrechten of immuniteiten die zijn verleend aan [naam van de internationale organisatie invullen] 
door haar oprichtingsdocumenten of het internationaal recht. 

 

4. COÖRDINATIE- EN ONDERSTEUNINGSACTIES TER ONDERSTEUNING VAN 
ONDERZOEKSACTIVITEITEN MET EEN ENKELE BEGUNSTIGDE 

Iedere verwijzing naar de “begunstigden" of naar het “consortium” of naar de “coördinator” in deze 
subsidieovereenkomst en in de bijlagen dient te worden opgevat als verwijzing naar de “begunstigde". 

 

5. PROJECTEVALUATIE 

1. Een projectevaluatie wordt gehouden [tussentijds] [en/of aan het einde van het project]. 

2. Ten minste twee maanden vóór de evaluatiedatum deelt de Commissie het consortium 
overeenkomstig artikel 8 de bepalingen inzake de projectevaluatie mede, eventueel vergezeld van 
een voorstel voor een vergadering die zij wil bijeenroepen en waarvan zij de organisatie aan het 
consortium wil opdragen. [Elke begunstigde wordt door de Commissie verzocht een dergelijke 
vergadering bij te wonen overeenkomstig artikel II.3.h.] 

Door het consortium gemaakte kosten voor de projectevaluatie komen in aanmerking uit hoofde van 
de in artikel II.16.5 bedoelde activiteit. 

3. De projectevaluatie vindt plaats op basis van een levering naar tevredenheid van de verschuldigde 
projectprestaties, de in bijlage I opgenomen mijlpalen en de in het periodiek verslag voor de 
geëvalueerde periode gemelde voortgang. 

 

6. TE LATE BETALING VAN DE VOORFINANCIERING 

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 wordt de voorfinanciering niet eerder dan 45 dagen vóór de 
aanvangsdatum van het project uitbetaald. 
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7. PLAFOND TERUGBETALINGSPERCENTAGES VOOR BEPAALDE BEGUNSTIGDEN EN BEPAALDE 
ACTIVITEITEN 

Niettegenstaande het bepaalde in artikel II.16 kan het terugbetalingspercentage voor [naam 
begunstigde(n)] met betrekking tot [onderzoeks- en technologische 
ontwikkelingsactiviteiten],[en][demonstratieactiviteiten],[en][overige activiteiten] maximaal [invullen 
percentage % (< dan het in artikel II.16 vermelde percentage)] bedragen. 

 

8. BEGUNSTIGDEN MET FORFAITAIRE OVERHEADKOSTEN VAN MINDER DAN 20% 

Niettegenstaande het bepaalde in artikel II.15 wordt het percentage van overheadkosten voor 
begunstigde [naam] vastgesteld op [x<20%] van de totale directe subsidiabele kosten, exclusief zijn totale 
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. 

 

9. BEGUNSTIGDEN MET IN VERBAND MET HET PROJECT GEMAAKTE KOSTEN MAAR ZONDER EU- 
OF EURATOMBIJDRAGE (bijv. meestal uit derde landen) 

1. Kosten die worden gemaakt door de volgende begunstigde(n) worden niet in aanmerking genomen 
bij het vaststellen van de financiële bijdrage van [de Unie] [Euratom] : 

  ---[naam van de begunstigde] 

2. Deel B van bijlage II, uitgezonderd de artikelen II.23, II.25.2 en II.25.3 en andere financiële 
bepalingen en bepalingen betreffende de betaling die in de subsidieovereenkomst zijn opgenomen, 
zijn niet van toepassing op de in het vorige lid genoemde begunstigde(n). Deze begunstigde(n) 
[hoeft] [hoeven] met name de in artikel II.4.1.c) en II.4.4 genoemde verslagen niet in te dienen en [is] 
[zijn] niet onderworpen aan de financiële audits en controles als bedoeld in artikel II.22. 

3. Bij het verlenen van diensten of het verschaffen van middelen aan een andere begunstigde [wordt] 
[worden] deze begunstigde(n) als derde partij(en) beschouwd met het oog op de toepassing van de 
artikelen II.3.c en II.3.d. 

 

10. MET EEN BEGUNSTIGDE GELIEERDE DERDE PARTIJEN [gemengde onderzoekseenheden (Unités 
Mixtes de Recherche, unités propres de recherche etc.) EESV’s/ samenwerkingsverbanden/ 
gelieerde entiteiten] 

1. De volgende derde partijen zijn gelieerd met [naam van de begunstigde] 

 --[naam van de juridische entiteit] 

 --[ naam van de juridische entiteit] 

2. Deze begunstigde mag kosten in rekening brengen die door de bovengenoemde derde partijen voor 
de uitvoering van het project zijn gemaakt, overeenkomstig de bepalingen van de 
subsidieovereenkomst. Deze bijdragen worden niet beschouwd als inkomsten uit het project. 

De derde partijen stellen de kosten in verband met het project mutatis mutandis vast overeenkomstig 
de bepalingen van deel B van bijlage II van de subsidieovereenkomst. Elke derde partij declareert 
haar subsidiabele kosten in overeenstemming met de beginselen die in de artikelen II.14 en II.15 zijn 
vastgesteld. De begunstigde verstrekt de Commissie: 
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- een individuele financiële staat van elke derde partij in het in formulier C gespecificeerde formaat. 
Deze kosten worden niet opgenomen in het formulier C van de begunstigde 

- certificaten betreffende de financiële staten en/of de methodologie van elke derde partij 
overeenkomstig de relevante bepalingen van deze subsidieovereenkomst 

- een samenvattend financieel verslag waarin het totaal van de door de derde partijen en de 
begunstigde gedragen subsidiabele kosten wordt geconsolideerd, zoals opgegeven in hun 
individuele financiële staten, wordt bij formulier C van de begunstigde gevoegd. 

Bij het indienen van de in artikel II.4 vermelde verslagen stelt het consortium de door elke derde partij 
uitgevoerde werkzaamheden en ingezette middelen vast en worden deze gekoppeld aan de 
desbetreffende begunstigde. 

3. De subsidiabiliteit van de door de begunstigde in rekening gebrachte kosten van derde partijen is 
onderworpen aan controles en audits van de derde partijen, overeenkomstig de artikelen II.22 en 23. 

4. De begunstigde is als enige verantwoordelijk jegens [de Unie] [Euratom]  en de overige begunstigden 
voor de met hem gelieerde derde partijen. De begunstigde dient ervoor te zorgen dat de derde 
partijen zich houden aan de bepalingen van de subsidieovereenkomst. 

 

11. Voor de EU – KENNISGEVING AAN DE COMMISSIE DIE IS VEREIST IN HET GEVAL VAN EEN 
VOORGENOMEN OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN/OF EEN VOORGENOMEN TOEKENNING 
VAN EEN EXCLUSIEVE LICENTIE 

1. Indien een begunstigde tijdens het project en gedurende een periode van X1 jaar na de afronding 
ervan voornemens is eigendom van foreground over te dragen of een exclusieve licentie betreffende 
de foreground toe te kennen aan een derde partij die gevestigd is in een derde land dat niet is 
geassocieerd met het zevende kaderprogramma, dient hij de Commissie 90 dagen voorafgaand aan 
de voorgenomen overdracht of toekenning hiervan in kennis stellen. 

Een kennisgeving dient enkel betrekking te hebben op bestaande en specifiek bepaalde foreground. 
De kennisgeving moet voldoende gegevens bevatten betreffende die foreground, de beoogde 
rechtverkrijgende of licentiehouder, het (mogelijke) gebruik van de foreground en de mogelijke 
toegangsrechten daarvoor. Bovendien moet een onderbouwde beoordeling van de voorgenomen 
overdracht of toekenning worden opgenomen met betrekking tot de gevolgen ervan voor het 
concurrentievermogen van de Europese economie, de consistentie ervan met ethische beginselen en 
de implicaties ervan voor beveiligingsoverwegingen. 

De Commissie kan de begunstigde te allen tijde mededelen dat een kennisgeving niet volledig is of 
om aanvullende informatie verzoeken. Een overdracht of toekenning kan pas plaatsvinden indien de 
Commissie, binnen de in het volgende lid beschreven termijn, de kans heeft gehad om daartegen 
bezwaar te maken. 

2. De Commissie kan binnen 60 dagen na ontvangst van een volledige kennisgeving of, indien van 
toepassing, na ontvangst van de aanvullende informatie waarom is verzocht, bezwaar maken tegen 
de bedoelde voorgenomen overdracht van eigendom van foreground of toekenning van een 
exclusieve licentie betreffende foreground, indien zij van oordeel is dat de voorgenomen overdracht 
of toekenning niet in overeenstemming is met de belangen van ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Europese economie of inconsistent is met ethische beginselen of 
beveiligingsoverwegingen. 

In dergelijke gevallen kan de overdracht of toekenning pas plaatsvinden nadat de Commissie ervan 
overtuigd is dat de nodige voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen en de overdracht of 
toekenning schriftelijk heeft goedgekeurd. 

                                                 
1 Vast te stellen overeenkomstig het onderzoeksgebied, de doelstellingen en de beoogde resultaten van het project. 
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[Alleen voor subsidieovereenkomsten met meerdere begunstigden indien nodig 
.3. Onverminderd de artikelen II.27.4 en II.32.8 en bovenstaand lid 2 maakt de Commissie geen 

bezwaar tegen voorgenomen overdrachten van eigendom van foreground of toekenningen van een 
exclusieve licentie betreffende foreground door begunstigden die geen financiële bijdrage van de 
Unie ontvangen mits de voorgenomen overdracht of toekenning op door hen gegenereerde 
foreground betrekking heeft. Deze voorgenomen overdrachten of toekenningen zijn eveneens 
uitgesloten van de in bovenstaand lid 1 bedoelde kennisgeving aan de Commissie.] 
 

11 bis) Voor EURATOM - KENNISGEVING AAN DE COMMISSIE DIE IS VEREIST IN HET GEVAL VAN 
EEN VOORGENOMEN OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN/OF EEN VOORGENOMEN 
TOEKENNING VAN EEN LICENTIE 

1) Indien een begunstigde tijdens het project en gedurende een periode van X1 jaar na de afronding 
ervan voornemens is eigendom van foreground over te dragen of een exclusieve licentie betreffende 
de foreground toe te kennen aan een derde partij die gevestigd is in een derde land dat niet is 
geassocieerd met het zevende kaderprogramma, dient hij de Commissie 90 dagen voorafgaand aan 
de voorgenomen overdracht of toekenning hiervan in kennis stellen. Uitgezonderd van deze plicht tot 
aanvullende kennisgeving is echter de voorgenomen overdracht of toekenning door begunstigden die 
geen financiële bijdrage van Euratom ontvangen, voor zover de voorgenomen overdracht of 
toekenning betrekking heeft op door hen gegenereerde foreground. 

Een kennisgeving dient enkel betrekking te hebben op bestaande en specifiek bepaalde foreground. 
De kennisgeving moet voldoende gegevens bevatten betreffende die foreground, de beoogde 
rechtverkrijgende of licentiehouder, het (mogelijke) gebruik van de foreground en de mogelijke 
toegangsrechten daarvoor. Bovendien moet een onderbouwde beoordeling van de voorgenomen 
overdracht of toekenning worden opgenomen met betrekking tot de gevolgen ervan voor het 
concurrentievermogen van de Europese economie, de consistentie ervan met ethische beginselen en 
de implicaties ervan voor de defensiebelangen van de lidstaten in de zin van artikel 24 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). 

De Commissie kan de begunstigde te allen tijde mededelen dat een kennisgeving niet volledig is of 
om aanvullende informatie verzoeken. Een overdracht of toekenning kan pas plaatsvinden indien de 
Commissie, binnen de in het volgende lid beschreven termijn, de kans heeft gehad om daartegen 
bezwaar te maken. 

2) De Commissie kan binnen 60 dagen na de ontvangst van een volledige kennisgeving of, indien van 
toepassing, na ontvangst van de aanvullende informatie waarom is verzocht, bezwaar maken tegen 
de bedoelde voorgenomen overdracht van eigendom van foreground of toekenning van een licentie 
betreffende foreground, indien zij van oordeel is dat de voorgenomen overdracht of toekenning niet in 
overeenstemming is met de belangen van ontwikkeling van het concurrentievermogen van de 
Europese economie of inconsistent is met ethische beginselen of de defensiebelangen van de 
lidstaten in de zin van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom). 

In dergelijke gevallen kan de overdracht of toekenning pas plaatsvinden nadat de Commissie ervan 
overtuigd is dat de nodige voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen en de overdracht of 
toekenning schriftelijk heeft goedgekeurd. 
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12. GEEN TOEGANGSRECHTEN VOOR GELIEERDE ENTITEITEN 

Lid 3 van artikel II.34, dat betrekking heeft op toegangsrechten voor gelieerde entiteiten, is niet van 
toepassing op deze subsidieovereenkomst. 

 

13. ETHISCHE REGELS 

1. De begunstigden dienen zich te houden aan het ethisch raamwerk van KP7, alle geldende 
wetgeving, alle toekomstige relevante wetgeving en de specifieke KP7-programma’s betreffende 
"samenwerking", "ideeën", "mensen", "capaciteiten" (2007-2013) en "Euratom" (2007-2011)2. 

2. De begunstigden verbinden zich ertoe in het kader van dit project geen onderzoek uit te voeren dat 
gericht is op de volgende activiteiten: 

a) onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op het klonen van mensen voor voortplantingsdoeleinden, 

b) onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op het veranderen van het genetisch erfgoed van mensen, 
die ertoe kunnen leiden dat die veranderingen erfelijk worden, en 

c) onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op het produceren van menselijke embryo’s uitsluitend ten 
behoeve van onderzoek of het verkrijgen van stamcellen, onder meer doordat de kern van een 
somatische cel in een geslachtscel wordt gebracht (“somatic cell nuclear transfer”). 

 

14. ONDERZOEKSACTIVITEITEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN MENSELIJKE 
EMBRYO’S EN MENSELIJKE EMBRYONALE STAMCELLEN 

De begunstigden informeren de Commissie schriftelijk over onderzoeksactiviteiten waarbij gebruik wordt 
gemaakt van menselijke embryo’s of menselijke embryonale stamcellen, tenzij dergelijke bepalingen in 
bijlage I van de subsidieovereenkomst specifiek zijn goedgekeurd. Een dergelijk onderzoek mag niet 
plaatsvinden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Commissie. Op de goedkeuring 
door de Commissie zijn haar interne procedures van toepassing. Indien voor dergelijk onderzoek geen 
goedkeuring wordt verkregen, zal de Commissie het niet als onderdeel van het project financieren en 
wordt de subsidieovereenkomst beëindigd indien het project zonder dat onderzoek niet kan doorgaan. 

 
 
15. ETHISCHE EVALUATIE 

1. De begunstigde(n) verstrekt (verstrekken) de Commissie een schriftelijke verklaring waarin wordt 
bevestigd dat hij (zij) (een) gunstig(e) advies (adviezen) heeft (hebben) ontvangen van de relevante 
ethische commissie(s) en, indien van toepassing, de reglementaire goedkeuring(en) van de 
bevoegde nationale of lokale autoriteit(en) in het land waar het onderzoek wordt uitgevoerd, alvorens 
te beginnen met een door de Commissie goedgekeurd onderzoek waarvoor dergelijke adviezen of 
goedkeuringen zijn vereist . Een afschrift van de officiële goedkeuring van de relevante nationale of 
lokale ethische commissies moet eveneens aan de Commissie worden verstrekt. 

 
[2. Indien een ethische evaluatie door de Commissie is uitgevoerd, zorgt (zorgen) de begunstigde(n) 

ervoor dat het in het kader van het project uitgevoerde onderzoek volledig voldoet aan de volgende 
aanvullende vereisten die voortvloeien uit de ethische evaluatie: 

 
Vrije tekst met duidelijke operationele conclusies uit de ethische evaluatie.] 

                                                 
2 Beschikkingen van de Raad inzake de specifieke programma’s: 2006/971/EG betreffende "samenwerking", 2006/972/EG betreffende 

"ideeën", 2006/973/EG betreffende "mensen", 2006/974/EG betreffende "capaciteiten" en 2006/976/Euratom betreffende "Euratom". 
"Gevaarlijke materialen": 
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16. KLINISCH ONDERZOEK (specifiek voor biomedisch onderzoek waarbij mensen zijn betrokken) 

1. De begunstigde(n) verstrekt (verstrekken) de Commissie een verklaring waarin wordt bevestigd dat 
hij (zij) (een) gunstig advies (adviezen) heeft (hebben) ontvangen van de relevante ethische 
commissie(s) en, indien van toepassing, de reglementaire goedkeuring van de bevoegde nationale 
autoriteit(en) in het betrokken land, alvorens te beginnen met een biomedisch onderzoek waarbij 
mensen zijn betrokken. 

 
2. (Voor biomedisch onderzoek waarbij mensen zijn betrokken, met inbegrip van klinische of andere 

proeven) De Commissie mag nooit worden beschouwd als opdrachtgever van klinische proeven in de 
zin van Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake 
de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 

 
In bijlage I wordt (worden) de naam (namen) van (een) eventuele opdrachtgever(s) vermeld. 

 
Voor niet onder Richtlijn 2001/20/EG vallende proeven wordt in bijlage I de naam vermeld van de 
persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor het opzetten en coördineren van en het toezicht 
op de proef. 

 

17. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR TERUGBETALING VAN TOEGANG TOT WETENSCHAPPELIJKE 
DIENSTEN DIE VIA COMMUNICATIENETWERKEN KOSTELOOS BESCHIKBAAR WORDT GESTELD 

A : Prestatieverplichtingen 
De begunstigde die belast is met het verlenen van toegang tot de infrastructu(u)r(en) of installatie(s), 
zoals omschreven in bijlage I – de toegangverlener – dient, naast de andere bepalingen van deze 
subsidieovereenkomst: 

a) via communicatienetwerken kosteloos toegang te verlenen tot de in bijlage I genoemde 
wetenschappelijke diensten; 

b) de aan de wetenschappelijke wereld aangeboden diensten periodiek laten evalueren door een 
externe uit internationale materiedeskundigen bestaande raad die met de schriftelijke 
toestemming van de Commissie door het consortium is aangesteld. 

B : Financiële bepalingen 
De financiële ondersteuning van de [Unie] [Euratom] voor toegangskosten bedraagt ten hoogste 20% van 
de exploitatiekosten voor de installatie die tijdens de looptijd van het project de toegang verstrekt, 
exclusief alle bijdragen voor de kapitaalinvesteringen van de infrastructuur. 

 

18. E-INFRASTRUCTUURACTIVITEITEN 

Definities 
Naast de definities van artikel II.1 zijn de volgende definities op de subsidieovereenkomst van 
toepassing: 
 
Connectiviteit: een set bestaande uit een of meer circuits die de volledige duplex 
bitstroomtransmissie mogelijk maken tussen gedefinieerde eindpunten, zoals beschreven in bijlage I. 
 
Connectiviteitsdiensten: andere activiteiten zoals voorzien in artikel II.16 voor het verschaffen van 
connectiviteit. 
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Financiële bepalingen 

Als uitzondering op het bepaalde in artikel II.16 is het maximale terugbetalingspercentage voor de 
continue levering en upgrading van de vereiste connectiviteitsdiensten, zoals beschreven in bijlage I, 
50% van de totale subsidiabele kosten. 

 
 
19. BEPERKING VAN DE INDIRECTE KOSTEN VOOR INTEGRERENDE ACTIVITEITEN/ 

INFRASTRUCTUREN EN VOORBEREIDENDE FASE 
 
De terugbetaling van de indirecte kosten die betrekking hebben op coördinatie- en 
ondersteuningsactiviteiten, met uitzondering van die welke betrekking hebben op het beheer van deze 
activiteiten, bedraagt ten hoogste 7% van de directe subsidiabele kosten die verband houden met deze 
activiteiten, 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. 

 

20. BETALING VAN DE EERSTE VOORFINANCIERING (specifiek voor DG TREN) 

Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 vindt uitbetaling van de voorfinanciering aan de coördinator 
plaats binnen 45 dagen na de datum waarop de Commissie in kennis is gesteld van de toetreding van alle 
in artikel 1.1 genoemde begunstigden tot de subsidieovereenkomst. 

 

21. GERUBRICEERDE GEGEVENS OF INFORMATIE OF GEVAARLIJKE MATERIALEN3 (specifiek voor 
met beveiliging verband houdende projecten) 

Indien gerubriceerde gegevens als background worden gebruikt, of bedoeld zijn om als foreground te 
worden gegenereerd, of feitelijk als foreground zijn gegenereerd, of indien export- of transportlicenties zijn 
vereist voor het transport van gevaarlijke materialen of stoffen4, of indien een onderwerp aan specifieke 
nationale of Europese, met beveiliging verband houdende wettelijke beperkingen is onderworpen, wordt 
een beveiligingsdocument (Security Aspect Letter, (SAL)) als een integrerend deel van bijlage I bij deze 
subsidieovereenkomst gevoegd. 

 
 
22. BEHANDELING VAN VERTROUWELIJKE, GERUBRICEERDE GEGEVENS OF INFORMATIE OF 

GEVAARLIJKE MATERIALEN (specifiek voor met beveiliging verband houdende projecten) 
 

1. Elke begunstigde dient te voldoen aan de beveiligingseisen die worden voorgeschreven in het 
beveiligingsdocument dat bij bijlage I van deze subsidieovereenkomst is gevoegd. Indien niet aan 
deze verplichting wordt voldaan, kan de Commissie de subsidieovereenkomst of de deelname van de 
begunstigde(n) overeenkomstig artikel II.38 beëindigen. Bedoelde actie doet geen afbreuk aan 
eventuele verdere juridische maatregelen. 

 
2. Dit beveiligingsdocument is gedurende de gehele looptijd van het project geldig. 

 

                                                 
3 "Gevaarlijke materialen": materialen of stoffen met een gevoelige of gevaarlijke eigenschap, die naar verwachting - indien het publiek eraan 

wordt blootgesteld - een risico of gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid of de veiligheid van burgers of het milieu of die een 
nadelige invloed kunnen hebben op de nationale veiligheidsbelangen van de betrokken staten of anderszins een risico kunnen vormen, met 
inbegrip van gevaarlijke goederen met een grote potentiële uitwerking, waarvan bewerking en transport derhalve zijn onderworpen aan 
specifieke beveiligings- en veiligheidsvoorschriften op nationaal, communautair en internationaal niveau, bijv. gevoelige of gevaarlijke 
materialen op het gebied van biologische, chemische, nucleaire, radioactieve of explosieve materialen. 

4 "Stoffen": chemische elementen en hun verbindingen, zoals deze in natuurlijke toestand voorkomen of door de industrie worden 
vervaardigd overeenkomstig Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen en preparaten (PB L 262 van 27.09.1976, blz. 201–203). 



KP7-subsidieovereenkomst – Lijst met speciale clausules                                          Versie 8, 14/11/2011 

 12

3. Via de coördinator stellen de begunstigden van deze subsidieovereenkomst de Commissie in kennis 
van iedere wijziging van de beveiligingseisen die zich voordoet tijdens de uitvoering van het project. 
Een dergelijke wijziging zal worden opgenomen in het beveiligingsdocument door middel van een 
amendement overeenkomstig de in bijlage I opgenomen regels voor amendementen. 

 
4. Indien een begunstigde niet aan de verhoogde beveiligingseisen kan voldoen, wordt de 

subsidieovereenkomst beëindigd. 

5. De begunstigden zorgen ervoor dat een subcontractant of een derde partij voldoet aan de 
beveiligingseisen die zijn neergelegd in het beveiligingsdocument. 

 

23. ACTIVITEITEN DIE ZIJN GERICHT OP DE ONTWIKKELING VAN ZEER BETROUWBARE 
CAPACITEITEN DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE BEVEILIGING VAN EUROPESE BURGERS 
(specifiek voor met beveiliging verband houdende projecten) 

Niettegenstaande het bepaalde in artikel II.16.1 bedraagt de financiële bijdrage van de Unie ten hoogste 
75% van de totale subsidiabele kosten voor alle begunstigden voor met beveiliging verband houdende 
onderzoeks- en technologische ontwikkelingsactiviteiten in het geval van de ontwikkeling van capaciteiten 
op gebieden met een zeer beperkte marktomvang en een risico op 'marktfalen' en voor de versnelde 
ontwikkeling van apparatuur in antwoord op nieuwe dreigingen. 
 

24. BEPERKTE VERSPREIDING VAN FOREGROUND BUITEN HET CONSORTIUM OM 
BEVEILIGINGSREDENEN (specifiek voor met beveiliging verband houdende projecten) 

Tenzij ander door de begunstigden en de Commissie is overeengekomen, wordt de in de loop van het 
project gegenereerde foreground niet verspreid onder juridische entiteiten buiten het bestaande 
consortium. 
 
Deze bepaling is ook van toepassing op gelieerde entiteiten en moedermaatschappijen. 

 

25. GESUBSIDIEERDE UITBESTEDING AAN VOORAF GEDEFINIEERDE BEGUNSTIGDEN5 (specifiek 
voor met ruimtevaart verband houdende projecten) 

Artikel II.7 van de subsidieovereenkomst wordt als volgt vervangen: 
 
1. Een subcontractant is een derde partij die op zakelijke voorwaarden een overeenkomst heeft 

gesloten met een of meer begunstigden, teneinde een deel van het werk van het project uit te 
voeren. 

 
 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 en de overige begunstigden 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. 

                                                 
5  Relevant voor ruimteonderzoek in het geval van begunstigden die worden genoemd in het specifiek programma en/of werkprogramma 

“Ruimtevaart” ingevolge artikel 14 van de regels voor deelname (hierna “vooraf gedefinieerde deelnemer” genoemd), die een subsidie 
aanvragen uit hoofde van het financieringssysteem van een coördinatie- en ondersteuningsactie. 
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2.  Wanneer het voor de begunstigden noodzakelijk is bepaalde elementen van de te verrichten 
werkzaamheden uit te besteden, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

- het totaal van de uitbestedingen mag niet meer bedragen dan 85% van de totale subsidiabele 
kosten van het project; 

- wanneer tot de toekenning van subcontracten wordt overgegaan, moet dit naar behoren worden 
gemotiveerd en in detail worden beschreven in bijlage I, rekening houdend met de aard van het 
project en hetgeen nodig is voor de uitvoering ervan; 

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

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

bevatten. 

3. 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. De regels die van toepassing zijn op 
dergelijke gunningsprocedures dienen vooraf te worden goedgekeurd door de Commissie en maken 
deel uit van bijlage I. 

Subcontracten die worden gegund op basis van raamcontracten die vóór het begin van het project 
zijn gesloten tussen een begunstigde en een subcontractant overeenkomstig de gebruikelijke 
beheersbeginselen van de begunstigde, kunnen eveneens worden geaccepteerd. 

4  Begunstigden kunnen 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. 

5.  5. De Commissie en de Rekenkamer hebben het recht hun controlebevoegdheden uit te oefenen met 
betrekking tot documenten en op bedrijfslocaties en ten aanzien van alle begunstigden en 
subcontractanten die Uniemiddelen hebben ontvangen. 

26. UITBREIDING VAN HET CONSORTIUM (specifiek voor met ruimtevaart verband houdende 
projecten) 

Niettegenstaande de in artikel II.35 genoemde verplichtingen van consortiums zijn de regels en 
procedures die van toepassing zijn op een dergelijk aanbestedingsbericht onderworpen aan de 
voorafgaande goedkeuring van de Commissie, die ten minste 90 dagen voorafgaand aan de verwachte 
publicatiedatum wordt geraadpleegd. 

27. SPECIFIEK VOOR HET PROJECT GEOPENDE BANKREKENING (specifiek voor met beveiliging 
verband houdende projecten) 

De in artikel 5.3 genoemde bankrekening wordt specifiek voor het project geopend. 

28. RECHT OP TOEGANG EN GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR DOELEINDEN VAN DE EUROPESE 
UNIE (specifiek voor met ruimtevaart verband houdende projecten) 

De Unie beschikt over toegangsrechten voor specifiek voor het project verkregen informatie en voor 
foreground voor de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op uniebeleid dat verband houdt met 
milieu en beveiliging. Deze toegangsrechten dienen kosteloos te worden verleend. 
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29. TOEGANGSRECHTEN VOOR FOREGROUND VOOR BELEIDSDOELEINDEN EN OVERDRACHT 
VAN DE EIGENDOM VAN FOREGROUND (specifiek voor milieuonderzoek) 

1. Het project dient ervoor te zorgen dat protocollen en plannen voor de verzameling en opslag van 
gegevens in lijn zijn met het gegevensbeleid van de Europese Unie. 

 
2. De instellingen en organen van de Europese Unie dienen te beschikken over toegangsrechten voor 

foreground voor de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op milieubeleid. Deze 
toegangsrechten dienen door de betrokken begunstigde kosteloos te worden verleend. 

 
3. Indien de foreground niet langer door de begunstigde wordt gebruikt of overgedragen, stelt de 

betrokken begunstigde de Commissie daarvan in kennis. In dat geval kan de Commissie verzoeken 
om de overdracht van de eigendom van die foreground aan de Europese Unie. Deze overdracht 
dient kosteloos plaats te vinden en zonder beperkingen voor gebruik en verspreiding. 

 

30. DEPARTEMENTEN/INSTITUTEN ENZ. BINNEN EEN JURIDISCHE ENTITEIT DIE HUN WERKELIJKE 
INDIRECTE KOSTEN KUNNEN VASTSTELLEN TERWIJL DE (HELE) JURIDISCHE ENTITEIT DAT 
NIET KAN 

[Naam van het departement/instituut enz.], dat een integrerend deel is van de [begunstigde] [in speciale 
clausule nummer 10 vastgestelde derde] [naam van de begunstigde/derde partij], heeft een analytisch 
boekhoudsysteem waarmee het zijn werkelijke indirecte kosten kan vaststellen. Daarom, en 
niettegenstaande de bepalingen van artikel II.15.3, kan [naam van het departement/instituut enz.] 
indirecte kosten in verband met KP7-subsidieovereenkomsten op basis van zijn werkelijke indirecte 
kosten declareren, ondanks het feit dat de [begunstigde] [in speciale clausule nummer 10 vastgestelde 
derde partij] voor vaste tarieven heeft geopteerd. 

 
 

31. BIJDRAGE AAN HET GARANTIEFONDS 

Niettegenstaande artikel 6 word de daarin bedoelde voorfinanciering aan de coördinator betaald 
overeenkomstig het volgende: 

 
- een eerste termijn van de voorfinanciering van EUR [in artikel 6.1 vermeld bedrag invullen, minus de 

bijdrage van de begunstigden aan het garantiefonds] binnen 45 dagen volgend op de datum van 
inwerkingtreding van deze subsidieovereenkomst, 

 
- een tweede termijn van de voorfinanciering van EUR [bijdrage van de begunstigden aan het 

garantiefonds, in artikel 6.2 vermeld bedrag invullen] die door de Commissie namens de begunstigden 
naar het in artikel II.20 bedoelde garantiefonds moet worden overgeheveld zodra de Commissie het 
fonds heeft opgericht en het financieel beheer ervan aan een depositobank heeft toevertrouwd. 

 
 

32. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE COST-ACTIVITEITEN 

1. Alle verwijzingen naar de begunstigden of naar het consortium of de coördinator in deze 
subsidieovereenkomst en in de bijlagen worden opgevat als verwijzingen naar de begunstigde. 

 
2. De betalingslimiet van 90% van artikel II.6.2 geldt niet voor deze subsidieovereenkomst. 

 
3. Ingeval een wijziging van deze subsidieovereenkomst voorziet in een verhoging van de in artikel 5.1 

vastgestelde maximale financiële bijdrage van de Unie wordt extra voorfinanciering betaald. Het 
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bedrag van deze voorfinanciering wordt in de wijziging bepaald. Artikel 6 is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
4. De begunstigde verzekert dat de bepalingen van artikel II.22 van toepassing zijn op de 

eindbegunstigden van de door de begunstigde krachtens deze subsidieovereenkomst gefinancierde 
acties. 

 
5. De begunstigde neemt de volgende voorwaarden in acht voor de toekenning van subsidies aan de 

eindbegunstigden: 
 

a.  Elke aan eindbegunstigden toegekende subsidie draagt bij aan de algemene doelstelling van 
COST om een intergouvernementeel systeem voor samenwerking en netwerking van Europese 
nationaal gefinancierde onderzoekers en onderzoeksactiviteiten op te zetten en in stand te 
houden. 

 
b. De procedures voor de toekenning van subsidies zijn open en transparant. Zij steunen op een 

vergelijkende aanpak waarbij in de regel een systeem wordt gevolgd van open uitnodigingen met 
duidelijk omschreven doelstellingen en budget en externe peer review. De uiteindelijke 
toekenningsbeslissingen worden genomen door het beheerscomité van de actie of het 
domeincomité. De procedures zijn in detail vastgesteld in bijlage I bij deze 
subsidieovereenkomst. 

 
c. De subsidies worden toegekend voor de volgende types van activiteiten: 

 
 1) Werking van de domeincomités van COST 

2) COST-acties ("bottom-up"-initiatieven voor coördinatie en netwerking op Europees niveau 
op basis van een continue open uitnodiging) 

3) Korte wetenschappelijke opdrachten (STSM) 
 4) Opleidingsscholen 
 5) Verspreiding en publicatie van wetenschappelijke resultaten 

6) Alle andere door de partijen overeengekomen en in bijlage I bij deze 
subsidieovereenkomst vastgestelde gerelateerde activiteiten 

 
d. De maximumbedragen van de financiële steun aan eindbegunstigden zijn vastgesteld in bijlage I 

bij deze subsidieovereenkomst. 
 
 
33. VERTROUWELIJKE, GERUBRICEERDE GEGEVENS OF INFORMATIE OF GEVAARLIJKE 

MATERIALEN Met betrekking tot artikel II.9. Vertrouwelijkheid (specifiek voor 
beveiligingsgerelateerde projecten) 

 
Artikel II.9 van de subsidieovereenkomst wordt vervangen als volgt: 

 
1. De begunstigden verbinden zich ertoe gedurende het project en voor een periode van vijf jaar na 

voltooiing daarvan of voor elke andere periode daarna zoals is vastgesteld in de 
consortiumovereenkomst 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 een begunstigde kan de Commissie deze periode verlengen voor 
specifieke vertrouwelijke informatie. 

 
Wanneer vertrouwelijke informatie mondeling wordt overgebracht, moet het vertrouwelijke karakter 
daarvan binnen 15 dagen na de bekendmaking schriftelijk worden bevestigd door de 
bekendmakende partij. 
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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 eindbegunstigde daarna mededeelt dat de vertrouwelijke informatie 

niet langer vertrouwelijk is; 
 

- de vertrouwelijke informatie daarna zonder verplichting inzake vertrouwelijkheid aan de 
eindbegunstigde wordt overgebracht door een derde partij die de wettelijke eigenaar van deze 
informatie is en niet is gehouden aan enige verplichting inzake vertrouwelijkheid; 

 
3. De begunstigden verbinden 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 informatie met 
betrekking waartoe bepaald is dat zij bescherming vereisen tegen niet-geautoriseerde 
openbaarmaking en die als zodanig zijn aangemerkt door middel van een beveiligingsrubricering 
(“gerubriceerde gegevens”) te worden behandeld volgens de geldende regels zoals die zijn 
vastgesteld door de relevante nationale wetgeving, wetgeving van de Europese Gemeenschap, 
Europese Unie, en internationale wetgeving, met inbegrip van de interne regels van de Commissie 
voor het omgaan met gerubriceerde gegevens. De verplichting is ook van toepassing op de 
behandeling van gevaarlijke materialen of stoffen en op alle informatie of materialen die onderworpen 
zijn aan beveiligingsbeperkingen of aan uitvoer- of overbrengingscontrole. Voor zover een 
begunstigde in een derde land is gevestigd of een internationale organisatie is die met de Unie of 
Euratom een speciale bilaterale overeenkomst heeft gesloten op het gebied van beveiliging, inclusief 
de behandeling of overbrenging van gevaarlijke materialen, is elke dergelijke bilaterale 
beveiligingsovereenkomst eveneens van toepassing. De begunstigden verzekeren dat de tussen hen 
gesloten consortiumovereenkomst de relevante beveiligingswetgeving respecteert. 

 
 
34. PROJECT DAT GECOÖRDINEERD WORDT MET EEN ANDER PROJECT DAT DOOR EEN DERDE 

LAND WORDT GEFINANCIERD TENGEVOLGE VAN EEN GECOÖRDINEERDE UITNODIGING MET 
DIT DERDE LAND 

 
1. Het project wordt gecoördineerd met het project uit een derde land [naam van het project uit een 

derde land vermelden], als beschreven in bijlage I ("het project uit een derde land"). 
 

2. Coördinatieovereenkomst 
De begunstigden worden geacht met de partners van het project uit een derde land een 
coördinatieovereenkomst te hebben gesloten die met de bepalingen van deze subsidieovereenkomst 
en de consortiumovereenkomst in overeenstemming dient te zijn. De coördinatieovereenkomst is 
onder meer van toepassing op: 
 
i. de interne organisatie tussen de projecten, met inbegrip van de besluitvormingsprocedures; 
 
ii. regels inzake intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld betreffende bescherming, verspreiding, 
gebruik en toegangsrechten); 
 
iii. de regeling van interne geschillen, met inbegrip van gevallen van machtsmisbruik; 
 
iv. regelingen inzake aansprakelijkheid, schadeloosstelling en vertrouwelijkheid tussen de partners. 

 
3. Beëindiging 

Naast de in artikel II.38 bepaalde gevallen kan de Commissie de subsidieovereenkomst beëindigen: 
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- Indien het project uit een derde land niet uiterlijk op de in bijlage I gepreciseerde datum start. In dat 
geval kunnen geen door het consortium in het kader van het project gemaakte kosten door [de 
Unie] [Euratom] als subsidiabele kosten worden goedgekeurd of geaccepteerd. Iedere 
voorfinanciering die aan het consortium is verstrekt en de eventuele rente die door de 
voorfinanciering is gegenereerd, dienen volledig te worden terugbetaald aan de Commissie.  

 
- Indien het overeenkomstige project uit een derde land wordt beëindigd of de in bijlage I bepaalde 

technische of economische verbintenissen ten aanzien van het project niet meer kunnen worden 
nagekomen. 
In beide gevallen is de in artikel II.38 beschreven procedure van toepassing. 

 
 
35.  ARBITRAGECLAUSULE DIE ALLEEN MAG WORDEN GEBRUIKT OP VERZOEK VAN ENTITEITEN 

DIE GEEN FINANCIËLE BIJDRAGE VAN [DE UNIE] [EURATOM] ONTVANGEN, GEVESTIGD ZIJN IN 
EEN NIET MET KP7 GEASSOCIEERD DERDE LAND EN OM REDENEN VAN NATIONAAL RECHT 
NIET ONDER DE JURISDICTIE VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE KUNNEN 
VALLEN 

 
1. Op de subsidieovereenkomst betrekking hebbende geschillen tussen de [de Unie] [Euratom] en 

[naam van de begunstigde] (afzonderlijk in dit artikel van de subsidieovereenkomst de “partij” 
genoemd en gezamenlijk de “partijen”), die niet in der minne kunnen worden geschikt, worden ter 
arbitrage voorgelegd overeenkomstig de onderstaande arbitrageprocedure. 
 

2. De partijen mogen een beroep doen op één scheidsman die in gezamenlijk overleg is aangesteld. 
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt er een arbitragecommissie bestaande uit drie 
scheidsmannen in het leven geroepen. In dit geval stelt elke partij één scheidsman aan. De aldus 
aangestelde beide scheidsmannen kiezen de derde scheidsman die de commissie zal voorzitten. 
 
Elke partij stelt de andere partij in kennis van haar voornemen een beroep te doen op arbitrage en 
stelt daarbij gelijktijdig haar scheidsman aan. Indien binnen één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving waarin een partij de aanstelling van een scheidsman mededeelt, de andere partij de 
eerste partij niet in kennis heeft gesteld van de scheidsman die zij heeft aangesteld, kan de eerste 
partij de secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage verzoeken de tweede scheidsman 
aan te stellen. 
 

3. Binnen één maand na de aanstelling van de scheidsmannen komen de partijen de taakstelling van 
de arbitragecommissie overeen, inclusief de te volgen procedure. Indien na deze termijn geen 
overeenstemming is bereikt, alsmede voor aangelegenheden die niet onder deze taakstelling vallen, 
is het Facultatief Reglement van het Permanent Hof van Arbitrage voor arbitrage waarbij 
internationale organisaties en staten of internationale organisaties en private partijen betrokken zijn, 
van toepassing, afhankelijk van de aard van de betrokken entiteiten. 
 

4. De arbitrageprocedures vinden in Brussel plaats. 
 

5.  Bij de oplossing van het geschil past de arbiter of de arbitragecommissie de bepalingen toe van de 
subsidieovereenkomst, de besluiten van [Euratom] [Europese Gemeenschap en Europese Unie] 
betreffende KP7, het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting, zijn 
uitvoeringsvoorschriften en het overige recht van [Euratom en Europese Unie] [Europese 
Gemeenschap en Europese Unie] en, subsidiair, het recht van [land waar het hoofdkantoor is 
gevestigd van de ordonnateur die krachtens het intern reglement verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie]. In hun arbitrage-uitspraak geven de 
scheidsman of de arbitragecommissie een gedetailleerde beschrijving van de gronden van hun 
besluit. 
 

6. De arbitrage-uitspraak is onherroepelijk en bindend voor de partijen, die uitdrukkelijk afzien van hun 
recht op elke vorm van beroep of herziening. 
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7. De kosten, met inbegrip van alle redelijke vergoedingen die door de partijen zijn gemaakt voor een 

arbitrageprocedure in het kader van deze overeenkomst, worden door de scheidsman of de 
arbitragecommissie verdeeld over de partijen. 
 

8. De taal die tijdens de arbitrageprocedure gebruikt dient te worden, is het Engels. 
 
 
36. GEEN BEZWAAR VAN DE COMMISSIE TEGEN OVERDRACHTEN VAN EIGENDOM OF 

TOEKENNING VAN EXCLUSIEVE LICENTIES DOOR BEGUNSTIGDEN DIE GEEN FINANCIERING 
ONTVANGEN 

 
Onverminderd de artikelen II.27.4 en II.32.8 maakt de Commissie geen bezwaar tegen door begunstigden 
die geen financiële bijdrage van [de Unie] [Euratom] ontvangen voorgenomen overdrachten van 
eigendom van foreground of toekenningen van een exclusieve licentie betreffende foreground aan een 
derde partij die gevestigd is in een derde land dat niet met het zevende kaderprogramma geassocieerd is 
mits de voorgenomen overdracht of toekenning op door hen gegenereerde foreground betrekking heeft. 
 
 

36TER (SPECIFIEK VOOR BEVEILIGINGSGERELATEERDE PROJECTEN) GEEN BEZWAAR VAN DE 
COMMISSIE TEGEN OVERDRACHTEN VAN EIGENDOM OF TOEKENNING VAN EXCLUSIEVE 
LICENTIES DOOR BEGUNSTIGDEN DIE GEEN FINANCIERING ONTVANGEN 

 
Onverminderd de artikelen II.27.4 en II.32.8 maakt de Commissie geen bezwaar tegen door begunstigden 
die geen financiële bijdrage van de Unie ontvangen voorgenomen overdrachten van eigendom van 
foreground of toekenningen van een exclusieve licentie betreffende foreground aan een derde partij die 
gevestigd is in een derde land dat niet met het zevende kaderprogramma geassocieerd is mits de 
voorgenomen overdracht of toekenning op door hen gegenereerde foreground betrekking heeft. 

 
 
37. TOEGANGSRECHTEN VOOR FOREGROUND VOOR EURATOMDOELEINDEN 
 

Euratom geniet vrij van royalty's toegangsrechten op in het kader van het project gegenereerde 
foreground voor het onderhandelen over, sluiten van en deelnemen aan internationale overeenkomsten 
voor onderzoek en samenwerking op het gebied van kernenergie. Dergelijke toegangsrechten omvatten 
het recht om een sublicentie voor de genoemde foreground te verlenen aan derde partijen die deelnemen 
overeenkomstig de bepalingen van de relevante samenwerkingsovereenkomst. 

 
 
38. SPECIAAL GEVAL WANNEER INSTELLINGEN VOOR SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS EN 

OVERHEIDSINSTANTIES “TOESTEMMING TOT BEHEER” HEBBEN VERLEEND AAN EEN DERDE 
PARTIJ DIE DOOR HEN IS OPGERICHT, ONDER HUN ZEGGENSCHAP STAAT OF MET HEN 
GELIEERD IS 

 
De in artikel 5 genoemde bankrekening is de bankrekening van [derde partij met een "machtiging om te 
beheren" vermelden]. De financiële bijdrage van [de Unie] [Euratom] wordt betaald aan [derde partij met 
een "machtiging om te beheren" vermelden], die deze ontvangt namens de coördinator, die deze op zijn 
beurt ontvangt namens het consortium. De betaling van de financiële bijdrage van [de Unie] [Euratom] 
aan deze entiteit ontheft de Commissie van haar betalingsverplichting.  

 
De coördinator kan de in artikel II.2.3 a), b) en c) vermelde taken aan deze entiteit delegeren. De 
coördinator draagt als enige verantwoordelijkheid voor de financiële bijdrage van [de Unie] [Euratom] en 
voor de naleving van de bepalingen van de subsidieovereenkomst. 
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39. OPEN TOEGANG (SPECIFIEK VOOR DE THEMATISCHE GEBIEDEN "GEZONDHEID", "ENERGIE", 

"MILIEU (INCLUSIEF KLIMAATVERANDERING)", "INFORMATIE- EN 
COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN" (UITDAGINGEN 2 EN 4) EN "SOCIAAL-ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN EN GEESTESWETENSCHAPPEN" ALSMEDE VOOR DE ACTIVITEITEN 
"ONDERZOEKSINFRASTRUCTUREN" (E-INFRASTRUCTUREN) EN "WETENSCHAP IN DE 
MAATSCHAPPIJ") 

 

Behalve het bepaalde in artikel II.30.4 geldt dat de begunstigden een elektronische kopie van de 
gepubliceerde versie of van het definitieve voor publicatie geaccepteerde manuscript van een 
wetenschappelijke publicatie betreffende foreground die voor of na het eindrapport werd gepubliceerd, op 
het moment van publicatie in een institutionele of thematisch gerangschikte databank moeten opnemen. 

De begunstigden dienen hun uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat deze elektronische kopie via 
deze databank voor iedereen kosteloos en elektronisch toegankelijk wordt: 
- onmiddellijk, indien de wetenschappelijke publicatie op basis van "open access" wordt gepubliceerd, 

d.w.z. indien een elektronische versie eveneens kosteloos verkrijgbaar is bij de uitgever, of 
- binnen [X6] maanden na publicatie. 

 

40. VERSPREIDING VAN FOREGROUND (SPECIFIEK VOOR HET THEMA “WETENSCHAP IN DE 
MAATSCHAPPIJ” – ALLEEN TE GEBRUIKEN VOOR COÖRDINATIE- EN 
ONDERSTEUNINGSACTIES INDIEN HET WERKPROGRAMMA IN HET GEBRUIK ERVAN 
VOORZIET) 

 
De Commissie is gemachtigd, met name via een informatieaanbieder op Europees niveau namens haar, 
alle foreground openbaar te maken die door het consortium in welke vorm of via welk medium dan ook 
wordt verspreid. Om de toegankelijkheid van deze foreground voor derden te verbeteren, kan zij deze 
foreground op elke wijze, inclusief door het maken van vertalingen ervan, bewerken. Elke derde mag 
deze gepubliceerde foreground gratis gebruiken voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden. 

 
Met het oog daarop verstrekt het consortium bij verspreiding van enige foreground via de coördinator aan 
de Commissie een elektronisch exemplaar ervan en zorgt het ervoor dat alle nodige machtigingen zijn 
verkregen en dat het geen juridische verplichtingen op zich heeft genomen die met deze clausule kunnen 
conflicteren. 
 
 

41. AANVULLENDE SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN 

1. Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze 
subsidieovereenkomst: 

(a) Aanvullende subsidieovereenkomsten: overeenkomsten gesloten met de Unie met betrekking tot 
werkzaamheden die aanvullend zijn ten opzichte van het project, als bedoeld in punt 2 hieronder. 

(b) Aanvullende begunstigde: een begunstigde van een aanvullende subsidieovereenkomst bij deze 
subsidieovereenkomst. 

                                                 
6  X=6 wanneer het gaat om de thematische gebieden "Gezondheid", "Energie", "Milieu (inclusief klimaatverandering)" en "Informatie- en 

communicatietechnologieën" (uitdagingen 2 en 4) en de activiteit "Onderzoeksinfrastructuren" (e-infrastructuren), en 12 wanneer het gaat 
om het thematische gebied "Sociaaleconomische wetenschappen en geesteswetenschappen" en de activiteit "Wetenschap in de 
maatschappij". 
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2.  Deze subsidieovereenkomst is aanvullend op [subsidieovereenkomst(en): nummer(s), 
titel/coördinator] [de subsidieovereenkomst(en) voortvloeiende uit de selectie naar aanleiding van 
uitnodiging(en) tot het indienen van voorstellen [naam van de uitnodiging(en)]].  

3.  Aanvullende begunstigden genieten de rechten en dragen de verplichtingen van begunstigden 
krachtens de artikelen II.32, II.33 en II.34 van bijlage II {Toegangsrechten}. Voor aanvullende 
begunstigden zijn deze rechten en verplichtingen echter beperkt tot nieuwe kennis (foreground) 
alleen en hebben zij geen betrekking op basiskennis (background). Aanvullende begunstigden zijn 
geen lid van het consortium voor deze subsidieovereenkomst. 

4. De coördinator bezorgt kopieën van de in de artikelen II.4.1, onder a), II.4.2, onder a), en II.4.2, onder 
b), van bijlage II bedoelde verslagen aan de coördinator(en) van de aanvullende 
subsidieovereenkomst(en). Aanvullende begunstigden behandelen deze informatie overeenkomstig 
Artikel II.9 {Vertrouwelijkheid} en deel C van bijlage II {Intellectuele eigendomsrechten, gebruik en 
verspreiding}.  

5.   Coördinatie tussen aanvullende subsidieovereenkomsten: 

(a) De aanvullende begunstigden worden geacht een schriftelijke overeenkomst te hebben gesloten 
met betrekking tot de coördinatie tussen aanvullende subsidieovereenkomsten. 

(b)Om de samenhang te verzekeren van de werkzaamheden die onder aanvullende 
subsidieovereenkomsten zijn ondernomen, moeten begunstigden bestuursraden en 
adviesstructuren oprichten en daaraan deelnemen samen met vertegenwoordigers van 
aanvullende subsidieovereenkomsten. De begunstigden van deze aanvullende 
subsidieovereenkomsten zorgen collectief voor samenwerking en synchronisatie van de 
activiteiten, inclusief over aangelegenheden als het beheer van resultaten, gemeenschappelijke 
benaderingen ten aanzien van standaardisering, betrokkenheid van mkb-bedrijven, banden met 
regulering en beleid, en gemeenschappelijk gedeelde activiteiten voor verspreiding en 
bewustmaking. 
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