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2 BIS) Uitsluitend voor Marie Curie-subsidieovereenkomsten - 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 vanaf die schriftelijke kennisgeving. 

 De twee scheidsmannen stellen binnen drie maanden na de aanstelling van de 
scheidsman van de tweede partij in onderlinge overeenstemming 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. 

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 [voor Marie Curie – één begunstigde:  artikel II.3.3] [voor Marie 
Curie – meerdere begunstigden: 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 Gemeenschap richten verzoeken om controles of 
audits krachtens het bepaalde in [voor Marie Curie – één begunstigde: artikelen II.20 en 
II.21] [voor Marie Curie – meerdere begunstigden: artikelen II.21 en 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 rekeningafschriften, ter beschikking 
van de bevoegde organen van de Europese Gemeenschap, voor zover deze activiteiten 
worden uitgevoerd door de internationale organisatie of door een subcontractant. 
Overeenkomstig artikel 248 van het Verdrag en het Financieel Reglement van de 
Europese Gemeenschap, kunnen de bevoegde organen van de Europese 
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Gemeenschappen ook ter plaatse controles uitvoeren met betrekking tot de activiteiten 
die door de Europese Gemeenschap zijn gefinancierd. 

Een controle of audit wordt op basis van vertrouwelijkheid uitgevoerd. 

4. Toepasselijk recht 

Het recht van […] is van toepassing op aangelegenheden die verband houden met de 
interpretatie of de toepassing van deze subsidieovereenkomst en die niet zijn geregeld in de 
voorwaarden van de overeenkomst.  

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 BIS) Uitsluitend voor Marie Curie-subsidieovereenkomsten - 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 29.4.2003 (FAFA) 

1. Geschillenregeling 

Alle geschillen tussen de Commissie en [naam van de begunstigde] worden geregeld 
overeenkomstig artikel 14 van de op 29.4.2003 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 

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 
[voor Marie Curie – een begunstigde: artikelen II.3.3, II.20 en II.21] [voor Marie Curie – 
meerdere begunstigden: artikelen II.4.4, II.21 en II.22] daarvan. 

3. Toepasselijk recht 

Het recht van […] is van toepassing op aangelegenheden die verband houden met de 
interpretatie of de toepassing van deze subsidieovereenkomst en die niet zijn geregeld in de 
voorwaarden van de overeenkomst. 

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. 

 

5 bis) Uitsluitend voor Marie Curie-subsidieovereenkomsten  voor meerdere 
begunstigden – PROJECTevaluatie  

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

Door het consortium gemaakte kosten voor de projectevaluatie komen in aanmerking 
uit hoofde van de in artikel II.15.6 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. 

 

9 bis) Uitsluitend voor contracten in het kader van Marie Curie-acties – Begunstigden met 
in verband met het project gemaakte kosten maar zonder EG-bijdrage (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 communautaire financiële bijdrage: 

 [naam van de begunstigde] 

2. De in het vorige lid genoemde begunstigde(n) [hoeft] [hoeven] de in artikel 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.21.1. 

3.    De in lid 1 genoemde begunstigde(n) [levert] [leveren] geen bijdrage aan het 
garantiefonds. 

 

10 bis)   Uitsluitend voor Marie Curie-subsidieovereenkomsten – 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: 

- 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. 
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- 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.21 en 22. 

4. De begunstigde is als enige verantwoordelijk jegens de Gemeenschap 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. 
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