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BIJLAGE III 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

MARIE CURIE-INTRA-EUROPESE BEURS VOOR 
LOOPBAANONTWIKKELING 

 
III. 1 – Definities 
 
Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze 
subsidieovereenkomst: 
 
1. Overeenkomst: de overeenkomstig artikel III.3 tussen de begunstigde en de onderzoeker 

gesloten schriftelijke overeenkomst.  
 
2. Plaats van herkomst: de plaats waar de onderzoeker woonachtig was of zijn of haar 

hoofdactiviteit verrichtte op het ogenblik van de toepasselijke sluitingsdatum voor de 
indiening van het voorstel, tenzij hij of zij gedurende minder dan 12 maanden onmiddellijk 
voorafgaand aan die datum in die plaats woonachtig is geweest of zijn of haar hoofdactiviteit 
heeft verricht. In dat geval is de plaats van herkomst de hoofdstad van het land waarvan hij 
of zij de nationaliteit bezit. Wanneer een onderzoeker meer dan een nationaliteit heeft, is de 
plaats van herkomst de hoofdstad van het land waar de onderzoeker gedurende de laatste 
vijf jaar voorafgaand aan de toepasselijke sluitingsdatum voor de indiening van het voorstel 
het langst woonachtig is geweest. 

 
3. Ouderschapsverlof: de periode waarin de onderzoeker krachtens de in artikel III.3.1.g) 

genoemde wetgeving verlof heeft in verband met moederschap of vaderschap.  
 
4. Persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan: een plan dat door de onderzoeker, samen met de 

wetenschapper die de supervisie heeft over zijn of haar activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding, wordt opgesteld en waarin zijn of haar behoeften inzake opleiding (met 
inbegrip van aanvullende vaardigheden) en wetenschappelijke doelstellingen zijn vermeld, 
alsmede de beoogde maatregelen om die doelstellingen te bereiken en een beschrijving van 
zijn of haar activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding. 

 
5. Onderzoeker: de in bijlage I vermelde professionele onderzoeker die door de begunstigde is 

aangesteld om te profiteren van de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding van het 
project. 

 
6. Activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding: de activiteiten in verband met de 

onderzoeksopleiding en loopbaanontwikkeling die de onderzoeker in het kader van het 
project overeenkomstig bijlage I worden aangeboden. 
 

7. Werkprogramma: het door de Commissie goedgekeurde jaarprogramma voor de 
tenuitvoerlegging van het specifieke programma "Mensen" (2007-2013) dat voorziet in de 
uitnodiging tot het indienen van voorstellen waarop het voorstel dat het voorwerp uitmaakt 
van deze subsidieovereenkomst werd ingediend. 
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DEEL A: UITVOERING VAN HET PROJECT 
 
AFDELING 1 – UITVOERING EN PRESTATIES 
 
III. 2 – Prestatieverplichtingen 
 
Naast de in artikel II.2 genoemde verplichtingen moet de begunstigde: 
 
a) met de onderzoeker een overeenkomst sluiten overeenkomstig artikel III.3 en de 
onderzoeker gedurende de in bijlage I en de overeenkomst vermelde periode(s) in zijn 
instelling opnemen, waarbij de in bijlage I vermelde wetenschapper gedurende de hele 
looptijd van het project de supervisie heeft over de activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding; 

b) ervoor zorgen dat de onderzoeker op elke plaats waar de activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding worden uitgevoerd onder het stelsel voor sociale zekerheid valt dat 
van toepassing is volgens Titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 
14 juni 1971; 
 
c) ervoor zorgen dat voor de onderzoeker op elke plaats waar de activiteiten in het kader 
van onderzoeksopleiding worden uitgevoerd, dezelfde normen inzake veiligheid en 
arbeidshygiëne gelden als die waaraan plaatselijke onderzoekers in een vergelijkbare 
positie zijn onderworpen; 
 
d) binnen de gestelde termijnen en in overeenstemming met de overeenkomst als bedoeld 
in artikel III.3 alle betalingen verrichten waarvoor hij verantwoordelijk is; 
 
e) ervoor zorgen dat op het ogenblik waarop de onderzoeker wordt aangesteld, een 
persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan wordt opgesteld in samenwerking met de in 
bijlage I vermelde wetenschapper die de supervisie heeft over zijn of haar activiteiten in 
het kader van onderzoeksopleiding, en dat de onderzoeker gedurende de in de 
overeenkomst vastgelegde tijd wordt opgeleid in het kader van het project 
overeenkomstig bijlage I en het persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan; 
 
f) gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst over de middelen beschikken, 
waaronder de infrastructuur, uitrusting en producten, voor de uitvoering van het project 
op de betrokken wetenschappelijke en technische gebieden en deze middelen waar nodig 
ter beschikking van de onderzoeker stellen;  
 
g) de onderzoeker redelijke bijstand bieden bij alle administratieve procedures die de 
bevoegde instanties van het land van de begunstigde verlangen; 
 
h) maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de onderzoeker de door de Commissie 
met het oog op een evaluatie verstrekte vragenlijsten aan het eind van het project invult; 
 
i) met de onderzoeker twee jaar na afloop van het project contact opnemen om hem of 
haar te verzoeken de door de Commissie verstrekte vervolgvragenlijsten in te vullen; 
 
j) de contactgegevens van de onderzoeker gedurende ten minste drie jaar na afloop van 
het project registreren en bijhouden; 
 
k) op verzoek aan de Commissie de ingevulde, onder h) en i) van dit artikel genoemde 
vragenlijsten en de onder j) van dit artikel genoemde informatie toezenden; 
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l) de Commissie in kennis stellen van alle gebeurtenissen die van invloed zouden kunnen 
zijn op de uitvoering van het project en de rechten van de Gemeenschap en van iedere 
omstandigheid waardoor de voorwaarden voor deelname als genoemd in de regels voor 
deelname, het Financieel Reglement en de eisen van de subsidieovereenkomst worden 
beïnvloed, met inbegrip van: 
 
- iedere wijziging in de zeggenschap; 
 
- elke wezenlijke verandering in de overeenkomst of het persoonlijk 
loopbaanontwikkelingsplan;  
 
- iedere wijziging in de inlichtingen waarop men zich bij de selectie van de onderzoeker 
heeft gebaseerd; 
 
- ouderschapsverlof op verzoek van de onderzoeker en de gevolgen daarvan ingevolge 
het toepasselijke nationale recht overeenkomstig artikel III.3.1.g), met name de duur, de 
financiële gevolgen en de wettelijke en contractuele verplichtingen van de begunstigde 
tijdens deze periode. 
 
III. 3 - Relatie tussen de begunstigde en de onderzoeker 
 
1. In de overeenkomst worden in overeenstemming met de subsidieovereenkomst de 
voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding 
en de rechten en verplichtingen van de onderzoeker en de begunstigde in het kader van 
het project vastgelegd. 
 
De onderzoeker stelt een persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan op in samenwerking 
met de in bijlage I vermelde wetenschapper die de supervisie heeft over zijn of haar 
activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding. 
 
De subsidieovereenkomst wordt aan de overeenkomst gehecht, evenals elke eventuele 
wijziging en het persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan. De overeenkomst moet door de 
begunstigde gedurende de in artikel II.20.3 genoemde periode voor auditdoeleinden 
worden bewaard. 
 
Indien dit zo bepaald is in artikel 2 van de subsidieovereenkomst, brengt de begunstigde 
de Commissie via elektronische weg op de hoogte van de begindatum van het project. 
 
Binnen 20 dagen na hetzij de aanstelling van de onderzoeker, hetzij de begindatum van 
het project, hetzij de inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst, afhankelijk van wat 
het laatste plaatsvindt, legt de begunstigde, via elektronische weg, een verklaring over 
waarin wordt bevestigd dat de overeenkomst in overeenstemming is met de 
subsidieovereenkomst, volgens de lay-out en de procedures die door de Commissie zullen 
worden meegedeeld. 

Onverminderd specifieke vraagstukken die al geregeld zijn door de communautaire 
wetgeving zal in de overeenkomst zal met name het volgende worden vastgelegd: 
 
a) de naam van de wetenschapper die is belast met de supervisie over de activiteiten in 
het kader van onderzoeksopleiding, zoals vermeld in bijlage I; 
 
b) de bedragen waarop de onderzoeker ingevolge deze subsidieovereenkomst aanspraak 
kan maken en die door de begunstigde verschuldigd zijn en de betalingsregeling voor de 
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aan de onderzoeker verschuldigde bedragen; 
 
c) elke bijkomende bijdrage die door de begunstigde in het kader van dit project aan de 
onderzoeker wordt betaald en de betalingsregeling voor deze bijdrage; 
 
d) welke bedragen in mindering worden gebracht, onder vermelding van de juridische 

grondslag; 
 
e) dat de onderzoeker voor zijn of haar activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding 
geen andere inkomsten mag ontvangen dan die welke hij of zij overeenkomstig de punten 
b) en c) van dit lid ontvangt van de begunstigde; 
 
f) de gebezigde wissel- en omrekeningskoers(en), met inbegrip van de referentiedatum(s) 
en de bron(nen), wanneer de betalingen in andere nationale valuta dan de euro 
geschieden; 
 
g) de op de overeenkomst toepasselijke wetgeving; 
 
h) de sociale zekerheid die de onderzoeker wordt geboden, overeenkomstig 

artikel III.2.b);  
 
i) de bepalingen inzake jaarlijks verlof en ziekteverlof die intern door de begunstigde 
worden gehanteerd; 
 
j) dat de onderzoeker zich fulltime met de activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding moet bezighouden, tenzij er naar behoren gemotiveerde redenen zijn 
die betrekking hebben op persoonlijke of familieomstandigheden en de Commissie vooraf 
toestemming heeft gegeven; 
 
k) de beschrijving en het tijdschema voor de uitvoering van de activiteiten in het kader 
van onderzoeksopleiding wanneer de activiteiten zijn opgesplitst in verschillende 
afzonderlijke periodes; 
 
l) de totale duur van de overeenkomst, de aard en de datum van de aanstelling van de 
onderzoeker met vermelding van zijn of haar status, op voorwaarde dat wordt voldaan 
aan de eisen van artikel III.2.b) en c) en van artikel III.9.1.a) en dat de 
arbeidsomstandigheden vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor plaatselijke 
onderzoekers in een vergelijkbare positie; 
 
m) de plaats(en) waar de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding als bedoeld in 
bijlage I zullen plaatsvinden; 
 
n) dat de onderzoeker de begunstigde zo spoedig mogelijk in kennis zal stellen van iedere 
situatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de subsidieovereenkomst, zoals: 
 
- elke verandering in de overeenkomst en/of het persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan; 
 
- iedere wijziging in de inlichtingen waarop men zich bij de toekenning van de Marie 
Curie-Intra-Europese Beurs voor loopbaanontwikkeling heeft gebaseerd; 
 
- zwangerschap of ziekte die rechtstreeks van invloed kan zijn op de uitvoering van het 
project; 
 
o) de regelingen tussen de begunstigde en de onderzoeker tijdens en na de activiteiten in 
het kader van onderzoeksopleiding voor intellectuele-eigendomsrechten, met name de 
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toegang tot background, het gebruik van foreground, openbaarmaking en 
vertrouwelijkheid, welke regelingen moeten voldoen aan de bepalingen in de artikelen 
II.8, 11, 24 tot en met 30 en de artikelen III.6, 7, 10 en 11; 
 
p) dat de onderzoeker zich ertoe verbindt de met het oog op een evaluatie verstrekte 
vragenlijsten en vervolgvragenlijsten als bedoeld in artikel III.2 onder h) en i) in te 
vullen, te ondertekenen en aan de begunstigde toe te zenden; 
 
q) dat de onderzoeker zich ertoe verbindt de begunstigde gedurende ten minste drie jaar 
na afloop van het project op de hoogte te houden van iedere wijziging in zijn of haar 
contactgegevens; 
 
r) dat de onderzoeker de steun van de Gemeenschap in het kader van een Marie Curie-
Intra-Europese Beurs voor loopbaanontwikkeling overeenkomstig artikel III.7 vermeldt 
in alle relevante publicaties en andere media. 
 
2. De in lid 1 onder b) van dit artikel bedoelde betalingsregelingen worden gebaseerd op 
het beginsel van maandelijkse, na afloop van de termijn te verrichten betalingen, tenzij 
dat in strijd is met de in lid 1 onder g) van dit artikel vermelde toepasselijke wetgeving. 
Deze betalingsregelingen moeten voorzien in betalingen aan de onderzoeker vanaf de 
aanvang van zijn of haar aanstelling, alsook in betaling van het totaal van de aan de 
onderzoeker toegekende bedragen uiterlijk aan het einde van het project. 
 
III. 4 – Opschorting en verlenging van het project 
 
1. Naast het bepaalde in artikel II.7.2 kan de begunstigde voorstellen het project geheel 
of gedeeltelijk op te schorten in verband met persoonlijke, familie- (inclusief 
ouderschapsverlof) of professionele omstandigheden van de onderzoeker waarin bijlage I 
niet voorziet. Wanneer een dergelijke opschorting niet leidt tot een verlenging van de in 
artikel 2 van de subsidieovereenkomst vermelde duur van het project met meer dan 30% 
en de Commissie niet binnen 45 dagen heeft gereageerd, is de opschorting goedgekeurd. 
Het verzoek om opschorting moet door de begunstigde naar behoren worden 
gemotiveerd. De duur van de verlenging van het project is gelijk aan de duur van de 
opschorting. Mutatis mutandis gelden dezelfde regels wanneer wordt verzocht om 
verlenging van de duur van het project in verband met een wijziging in de status als 
gepreciseerd in lid 5 van dit artikel. 
 
2. In geval van een verzoek om opschorting wegens ouderschapsverlof waarbij wordt 
verzocht om de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan te passen, moet het verzoek 
door de begunstigde worden ingediend en naar behoren worden gemotiveerd. De 
Commissie kan besluiten om de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan te passen 
aan de specifieke omstandigheden. De bijdrage mag op maandbasis niet meer bedragen 
dan het verschil tussen de vergoeding die de onderzoeker ontvangt krachtens de sociale 
zekerheid die hem of haar wordt geboden ingevolge artikel III.3.1.g) en h) en het bedrag 
van de bijdrage als bedoeld in artikel III.9.1.a). Indien de Commissie niet binnen 45 
dagen heeft gereageerd, betekent dit niet dat het verzoek is goedgekeurd. Wanneer de 
Commissie positief reageert, worden de financiële bijzonderheden van de verlenging in 
een wijziging van de subsidieovereenkomst neergelegd. 
 
3. De begunstigde stelt de onderzoeker in kennis van het besluit van de Commissie. 
 
4. Indien de Commissie tijdens de uitvoering van het project een opschorting van de 
activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding goedkeurt, wordt de in artikel 3 
aangegeven verslagperiode waarin de opschorting ingaat, automatisch verlengd met de 
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duur van de opschorting. De daaropvolgende periode(s) begint (beginnen) bijgevolg later 
en de duur van het project zoals deze is vastgelegd in artikel 2, wordt automatisch 
dienovereenkomstig verlengd. 
 
5. Indien de Commissie tijdens de uitvoering van het project een wijziging in de status 
goedkeurt die verband houdt met de tijd die de onderzoeker aan het project besteedt 
(van/naar een fulltime positie naar/van een parttime positie of een wijziging in het 
deeltijdpercentage), worden de in artikel 3 aangegeven verslagperiode waarin de nieuwe 
status ingaat, en de daaropvolgende periode(s) waarvoor hij van kracht is, automatisch 
evenredig verlengd (of verkort). Voor de aanpassing van de lengte van de 
verslagperiode(s) in kwestie wordt als referentie een standaardverslagperiode gebruikt 
van 12 maanden voor een fulltime aanstelling. De betrokken periode(s) begint (beginnen) 
bijgevolg later (of eerder) en de duur van het project zoals deze is vastgelegd in artikel 2, 
wordt automatisch dienovereenkomstig verlengd (of verkort). 
 
 
III. 5 – Indiening van de projectprestaties 
 
Naast het bepaalde in artikel 3 en artikel II.3 dient de begunstigde voor een project met 
een verslagperiode die langer is dan 18 maanden een tussentijds verslag in om de 
voortgang van de opleidingsactiviteiten van de onderzoeker te laten beoordelen. 
 
Het tussentijdse verslag en het eindverslag over de activiteiten moeten worden 
ondertekend door de in bijlage I vermelde wetenschapper die de supervisie heeft, en door 
de onderzoeker. 
 
III. 6 – Vertrouwelijkheid 
 
De begunstigde zorgt ervoor dat de onderzoeker dezelfde rechten heeft en dezelfde 
verplichtingen nakomt als de begunstigde overeenkomstig artikel II.8. 
 
III. 7 – Publiciteit 
 
De begunstigde zorgt ervoor dat de onderzoeker dezelfde rechten heeft en dezelfde 
verplichtingen nakomt als de begunstigde overeenkomstig artikel II.11. 
 
AFDELING 2 – OPZEGGING VAN DE SUBSIDIEOVEREENKOMST EN 
VERANTWOORDELIJKHEID 
 
III. 8 – Opzegging van de subsidieovereenkomst 
 
Naast de gevallen waarin artikel II.33 voorziet, kan de Commissie de 
subsidieovereenkomst eveneens in de volgende gevallen opzeggen: 
 
a) wanneer de onderzoeker om ongeacht welke reden niet langer in staat is aan het 
project te blijven werken; 
 
b) wanneer er een einde wordt gemaakt aan de overeenkomst tussen de begunstigde en de 
onderzoeker omdat de verplichtingen waaraan zij op grond van de overeenkomst dienen 
te voldoen niet zijn nageleefd; 
 
c) wanneer de onderzoeker valse verklaringen heeft afgelegd waarvoor hij of zij 
verantwoordelijk kan worden gehouden, of opzettelijk wezenlijke informatie heeft 
achtergehouden, teneinde de financiële bijdrage van de Gemeenschap of een ander in de 
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subsidieovereenkomst vastgelegd voordeel te verkrijgen. 
 
DEEL B – FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
III. 9 – Subsidiabele kosten 
 
Kosten kunnen ten laste van de subsidieovereenkomst worden gebracht, op voorwaarde 
dat zij voldoen aan de bepalingen in deel B van bijlage II. 
 
Met name kosten in verband met de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding die 
in het kader van het project worden uitgevoerd, kunnen door de Commissie worden 
vergoed. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 
 
1. Subsidiabele kosten voor door de onderzoeker uitgevoerde activiteiten 
 
In bijlage I wordt een forfaitair bedrag vermeld dat uitsluitend bestemd is om aan de 
onderzoeker die in het kader van het project is aangesteld, te worden betaald 
overeenkomstig de in het werkprogramma vermelde toepasselijke referentietarieven, 
onverminderd eventuele bijkomende bijdragen die door de begunstigde aan de 
onderzoeker kunnen worden betaald. 
 
De toepasselijke referentietarieven in het werkprogramma zijn berekend op basis van een 
fulltime aanstelling van de onderzoeker in het kader van het project. In geval van een 
parttime aanstelling worden de vergoedingen aangepast naar evenredigheid van de tijd 
die werkelijk aan het project wordt besteed. 
 
Het in bijlage I vermelde forfaitaire bedrag ten behoeve van de onderzoeker is als volgt 
verdeeld: 
 
a) Een maandelijkse vergoeding voor de kosten van levensonderhoud, overeenkomstig 
bijlage I. 
 
Voor een langer verblijf stelt de begunstigde de onderzoeker aan op basis van een 
arbeidsovereenkomst, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen of wanneer de 
nationale regelgeving deze mogelijkheid uitsluit. Voor een korter verblijf kan de 
begunstigde ervoor kiezen hem of haar aan te stellen op basis van een 
arbeidsovereenkomst of hem of haar een vaste toelage te verstrekken. De in het 
werkprogramma vermelde toepasselijke referentietarieven voor onderzoekers met wie 
een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, omvatten alle verplichte inhoudingen krachtens 
de nationale wetgeving in verband met deze subsidieovereenkomst. Wanneer geen 
arbeidsovereenkomst kan worden gesloten, biedt de begunstigde de onderzoeker een 
statuut aan dat overeenkomt met een vaste toelage, mits dit verenigbaar is met de 
toepasselijke wetgeving van de begunstigde en ervoor wordt gezorgd dat de onderzoeker 
sociale zekerheid wordt geboden, minstens met inbegrip van de takken bepaald in artikel 
4, lid 1, punten a), b), e) en g) van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 
juni 1971, die evenwel niet noodzakelijkerwijs uit de toelage hoeft te worden betaald. De 
toepasselijke maandelijkse vergoedingen voor de kosten van levensonderhoud worden 
bepaald in het werkprogramma. 
 
b) Een bijdrage in de mobiliteitskosten, bestaande uit: 
 
- Een maandelijkse mobiliteitsvergoeding overeenkomstig bijlage I, waarbij rekening 
wordt gehouden met de familieomstandigheden van de onderzoeker op het tijdstip van de 
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toepasselijke sluitingsdatum voor de indiening van het voorstel. Om in aanmerking te 
komen voor een mobiliteitsvergoeding moet de onderzoeker bij de aanvang van de 
activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding of binnen minder dan 12 maanden voor 
de toepasselijke sluitingsdatum voor de indiening van het voorstel internationaal 
verhuizen. 
 
Om rekening te houden met de kosten van levensonderhoud en de nationale 
salarisstructuur in het land (de landen) waar de onderzoeker de activiteiten in het kader 
van onderzoeksopleiding verricht, worden op de bovengenoemde maandelijkse 
vergoedingen voor de kosten van levensonderhoud en mobiliteit de correctiecoëfficiënten 
toegepast die zijn vermeld in het werkprogramma dat van kracht is op het moment van 
ondertekening van de subsidieovereenkomst. 
 
De Commissie behoudt zich het recht voor om voor lopende subsidieovereenkomsten de 
in het werkprogramma gepubliceerde correctiecoëfficiënten te wijzigen indien een 
coëfficiënt met 10% of meer stijgt. De noodzakelijke financiële correcties van de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap zullen worden toegepast bij de eindbetaling. 
 
- De onderzoeker die recht heeft op de maandelijkse mobiliteitsvergoeding, ontvangt 
bovendien een reiskostenvergoeding die wordt berekend aan de hand van de afstand 
tussen zijn of haar plaats van herkomst en de ruimten van de begunstigde waar hij of zij 
de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding verricht, voor elke periode van 12 
maanden of minder, indien de laatste periode minder dan 12 maanden bedraagt. De eerste 
reiskostenvergoeding wordt betaald bij indiensttreding. Vervolgens wordt de 
reiskostenvergoeding jaarlijks betaald.  
c) Een eenmalige toelage voor loopbaanverkenning, overeenkomstig bijlage I, indien de 
onderzoeker zich minstens een jaar wijdt aan de activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding. 
 
d) Een bijdrage, overeenkomstig bijlage I, ter dekking van de andere kosten in verband 
met de deelname van de onderzoeker aan het project, gebaseerd op de aard van de in het 
kader van het project te verrichten activiteiten. Deze vergoeding wordt door de 
begunstigde beheerd en gebruikt voor kosten die rechtstreeks met de onderzoeker in 
verband staan. 
 
Kosten in verband met andere activiteiten die in het kader van het project worden 
uitgevoerd, kunnen door de Commissie worden vergoed. Hiervoor gelden de volgende 
bepalingen: 
 
2. Bijdrage voor door de begunstigde uitgevoerde activiteiten en indirecte kosten 
 
De beheerskosten en indirecte kosten worden vergoed in overeenstemming met de 
voorwaarden bepaald in bijlage I, volgens het werkprogramma. 
 
In afwijking van artikel 4, lid 2, zijn overbrengingen van budgettaire middelen van de 
vergoedingen die zijn toegewezen voor activiteiten die door de onderzoeker worden 
verricht, naar de bedragen die zijn toegewezen voor activiteiten die door de begunstigde 
worden verricht, niet toegestaan. 
 
 
 
 
DEEL C – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 
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III. 10 – Toegangsrechten 
 
Naast het bepaalde in de artikelen II.29 en 30, zorgt de begunstigde ervoor dat de 
onderzoeker kosteloos toegangsrechten geniet tot de background en de foreground, 
indien die background of foreground vereist is voor zijn of haar activiteiten in het kader 
van onderzoeksopleiding binnen het project. 
 
III. 11 – Onverenigbare of beperkende verplichtingen 
 
De begunstigde stelt de onderzoeker zo spoedig mogelijk in kennis van beperkingen die 
van wezenlijke invloed kunnen zijn op het verlenen van toegangsrechten, al naar gelang 
van de situatie.
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