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ALGEMENE MODELSUBSIDIEOVEREENKOMST MET MEERDERE 

BEGUNSTIGDEN 
 
 

 Geel gemarkeerde voetnoten worden weergegeven in de uiteindelijke tekst die door het IT-
systeem wordt aangemaakt voor ondertekening (aangezien ze definities of verwijzingen 
naar juridische documenten bevatten). De andere voetnoten zullen niet in de uiteindelijke 
tekst worden weergegeven (aangezien die uitsluitend interne instructies inhouden).  

 In grijs weergegeven tekst in de algemene MSO met meerdere begunstigden is niet van 
toepassing op de algemene MSO met één begunstigde. 

 Voor opties [schuingedrukt tussen vierkante haken]: de van toepassing zijnde optie moet 
in het IT-systeem worden gekozen. Niet-gekozen opties zullen automatisch niet worden 
weergegeven of worden weergegeven als 'niet van toepassing'. Gekozen opties worden 
schuingedrukt, zonder haken en zonder de titel ‘Optie’ weergegeven (zodat begunstigden 
meteen zien dat een specifieke regel van toepassing is). 

 Voor [grijze] velden [tussen vierkante haken] (zelfs als ze onderdeel uitmaken van een optie 
zoals omschreven in het voorgaande punt): voer de juiste gegevens in het IT-systeem. 

 Het IT-systeem zal een informatieblad aanmaken waarin de gekozen opties worden 
bevestigd en de gegevens zijn ingevoerd. 

 
 Information on formatting: 

styles 
CHAPTER     style ‘Chapter’ 
SECTION    style ‘Section’ 
SUBSECTION    style ‘Subsection’ 
ARTICLE 1   style ‘Article’ 
4.1 Estimated budget   style ‘Subarticle’ 
Text (without list)   style ‘Normal’ 
Table of Content levels (black) style ‘TOC 1’, ‘TOC 2’, ‘TOC 3’, ‘TOC 4’, ‘TOC 5’  
Footnotes:  Paragraph - special (hanging 0,5) (‘Times New Roman’, ‘10 pt’) 

 
attention: text with a list must be formatted manually (‘Times New Roman’, ‘12 pt’, 

‘Justified’) 
 

 
 

SUBSIDIEOVEREENKOMST  
 

NUMMER [nummer invoegen] – [acroniem invoegen] 
 
Deze overeenkomst ("de overeenkomst") wordt afgesloten tussen de volgende partijen:  
 
enerzijds, 
 

   
 

[EUROPESE COMMISSIE/Uitvoerend Agentschap] 
DG 
 
Directoraat 
Eenheid                            
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[OPTIE 1: de Europese Unie (de "EU", vertegenwoordigd door de Europese Commissie ("de 
Commissie") 1,]  
 
[OPTIE 2: de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ("Euratom"), vertegenwoordigd 
door de Europese Commissie ("de Commissie"),]  
 
[OPTIE 3: het [Uitvoerend Agentschap onderzoek (Research Executive Agency, 
REA)][Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (European Research Council 
Executive Agency, ERCEA)][Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (Innovation 
and Networks Executive Agency, INEA)][Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME)] ("het 
Agentschap"), krachtens de bevoegdheid die door de Europese Commissie ("de Commissie") 
is overgedragen,] 
 
voor de ondertekening van de onderhavige overeenkomst vertegenwoordigd door [[functie, 
[directoraat-generaal, directoraat, eenheid] [afdeling]], [voornaam en achternaam],2  
 
en  
 
anderzijds, 
 
1. "de coördinator": 
 
[volledige officiële naam (korte naam)] [rechtsvorm], [officieel registratienummer], 
gevestigd te [volledig officieel adres], [btw-nummer], vertegenwoordigd voor de 
ondertekening van de onderhavige overeenkomst door [functie, voor- en achternaam] 
 
en de volgende andere begunstigden, op voorwaarde dat zij hun "toetredingsformulier" (zie 
bijlage 3 en artikel 56) ondertekenen: 
 
2. [volledige officiële naam (korte naam)] [rechtsvorm], [officieel registratienummer], 
gevestigd te [volledig officieel adres], [btw-nummer], 
 
[OPTIE voor begunstigden die geen EU-subsidie ontvangen: X. [volledige officiële naam 
(korte naam)] [rechtsvorm], [officieel registratienummer], gevestigd te [volledig officieel 
adres], [btw-nummer], als "begunstigde die geen EU-subsidie ontvangt" (zie artikel 9),] 
 
[idem voor elke begunstigde] 
 
[OPTIE als het JRC een begunstigde is: en X. het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (Joint Research Centre, JRC) gevestigd te [volledig officieel adres], als het de 
administratieve regeling ondertekent (zie bijlage 3b)].   
 

                                                 
1  De schuingedrukte tekst laat de opties van de modelsubsidieovereenkomst zien die van toepassing zijn op 

deze overeenkomst. 
2 De persoon die [de Commissie][het Agentschap] vertegenwoordigt, moet een ordonnateur (of een 

gedelegeerd of gesubdelegeerd ordonnateur) zijn, aangewezen overeenkomstig document 60008 van 
22 februari 2001 "Mise en place de la Charte des ordonnateurs". 
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Tenzij anders aangegeven, omvatten verwijzingen naar de "begunstigde" of "begunstigden" 
ook de coördinator [OPTIE als het JRC deelneemt: en het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek (JRC)]. 
 
De bovengenoemde partijen zijn overeengekomen de overeenkomst aan te gaan krachtens de 
hieronder beschreven algemene voorwaarden.  
 
Door de overeenkomst of het toetredingsformulier [OPTIE als het JRC een begunstigde is: 
of de administratieve regeling] te ondertekenen, aanvaarden de begunstigden de subsidie en 
stemmen ze ermee in de actie onder hun eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming 
met deze overeenkomst uit te voeren en aan alle verplichtingen en voorwaarden die in de 
overeenkomst staan beschreven, te voldoen.  
 
De overeenkomst bestaat uit: 
 
Algemene voorwaarden 
 
Bijlage 1       Omschrijving van de actie  
 
Bijlage 2     Geraamde begroting voor de actie  
 
Bijlage 3    Toetredingsformulieren  
  

[OPTIE als artikel 14 van toepassing is en als [de Commissie][het Agentschap] 
om hoofdelijke aansprakelijkheid heeft gevraagd: 3a Verklaring inzake 
hoofdelijke aansprakelijkheid van gelieerde derden]  
 

 [OPTIE als het JRC deelneemt: 3b Administratieve regeling] 
 
Bijlage 4 Model financiële staten 
 
Bijlage 5 Model voor het certificaat betreffende de financiële staten  
 
Bijlage 6 Model voor het certificaat betreffende de methodologie 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
INHOUDSOPGAVE 
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HOOFDSTUK 1  ALGEMEEN 
 
ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  
 
In deze overeenkomst staan de rechten en plichten en de algemene voorwaarden beschreven 
die van toepassing zijn op de subsidie die aan de begunstigden is toegewezen om de in 
hoofdstuk 2 beschreven actie uit te voeren. 
 
 
HOOFDSTUK 2  ACTIE 
 
ARTIKEL 2 – UIT TE VOEREN ACTIE [— AANVULLENDE SUBSIDIE] [— 
GEZAMENLIJK GEFINANCIERDE ACTIE] 
 
De subsidie wordt toegekend voor de actie getiteld [titel van de actie invoegen] — 
[acroniem invoegen] ("actie"), zoals beschreven in bijlage 1. 
 
[OPTIE voor aanvullende subsidies mits gepland in het werkprogramma: De subsidie 
betreft een "aanvullende subsidie" op [de subsidieovereenkomst(en) krachtens de oproep(en) 
tot het indienen van voorstellen [code(s) van de oproep(en) tot het indienen van voorstellen: 
H2020 — onderwerp —]] [het (de) volgende nummer(s) van aanvullende 
subsidieovereenkomsten: 
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- [nummer invoegen] [acroniem invoegen] 
- [nummer invoegen] [acroniem invoegen]].]. 

 
[OPTIE voor gezamenlijke acties (gezamenlijke uitnodiging met een derde land of een 
internationale organisatie): De actie is een "gezamenlijk gefinancierde actie" en moet 
worden gecoördineerd met de "gezamenlijke actie" met de naam [naam van de actie met het 
derde land of de internationale organisatie invoegen], zoals beschreven in bijlage 1.] 
 
ARTIKEL 3 – DUUR EN AANVANGSDATUM VAN DE ACTIE 
 
De duur van de actie bedraagt [aantal invoegen] maanden vanaf [OPTIE standaard: de 
eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de onderhavige overeenkomst van 
kracht wordt (zie artikel 58)] [OPTIE als dat voor de actie nodig is: datum invoegen] 3 
("aanvangsdatum van de actie").  
 
ARTIKEL 4 — GERAAMDE BEGROTING EN 
BEGROTINGSOVERSCHRIJVINGEN  
 
4.1 Geraamde begroting 
 
De "geraamde begroting" voor de actie staat beschreven in bijlage 2. 
 
De begroting bevat de geraamde subsidiabele kosten en de verschillende soorten kosten, 
uitgesplitst per begunstigde [(en gelieerde derde)] en begrotingscategorie (zie artikel 5, 6 [en 
14]). [OPTIE als artikel 9 van toepassing is: De geraamde begroting bevat ook de geraamde 
kosten van de begunstigden die geen EU-subsidie ontvangen (zie artikel 9).] 
 
4.2  Begrotingsoverschrijvingen  
 
De uitsplitsing van de geraamde begroting in bijlage 2 kan worden aangepast door 
overschrijvingen van bedragen tussen begunstigden of tussen begrotingscategorieën (of 
beide). Hiervoor is geen wijziging overeenkomstig artikel 55 nodig als de actie wordt 
uitgevoerd zoals beschreven in bijlage 1.  
 
De begunstigden mogen echter geen: 
 

- [OPTIE als er een forfaitair bedrag is vastgesteld in artikel 5.2: bedragen aanpassen 
die als forfaitaire bedragen staan vermeld in bijlage 2;] 
 

- kosten toevoegen in verband met subcontracten die niet in bijlage 1 staan vermeld, 
tenzij dergelijke aanvullende subcontracten zijn goedgekeurd overeenkomstig 
artikel 13.  

                                                 
3 Deze datum moet altijd de eerste dag van een maand zijn en moet later vallen dan de datum waarop de 

overeenkomst in werking treedt, tenzij de ordonnateur anders beslist als de aanvrager de noodzaak kan 
aantonen om de actie voor de inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst te laten beginnen. De 
aanvangsdatum mag in elk geval niet eerder zijn dan de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend 
(artikel 130 FR). 
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HOOFDSTUK 3  SUBSIDIE 
 
ARTIKEL 5 — SUBSIDIEBEDRAG, SUBSIDIEVORM, 

VERGOEDINGSSPERCENTAGES EN SOORTEN KOSTEN 
 
5.1 Maximaal subsidiebedrag  
 
Het "maximale subsidiebedrag" bedraagt [bedrag invoegen (bedrag in letters invoegen)] 
euro. 
 
5.2 Subsidievorm, vergoedingspercentages en soorten kosten 
 
De subsidie vergoedt [OPTIE voor onderzoeksacties: 100 % van de subsidiabele kosten van 
de actie] [OPTIE voor innovatieacties4 als alle begunstigden en alle gelieerde derden 
juridische entiteiten zonder winstoogmerk zijn5: 100 % van de subsidiabele kosten van de 
actie] [OPTIE voor innovatieacties als alle begunstigden en alle gelieerde derden 
juridische entiteiten met winstoogmerk zijn: 70 % van de subsidiabele kosten van de actie] 
[OPTIE voor innovatieacties als de begunstigden of gelieerde derden deels uit juridische 
entiteiten zonder winstoogmerk en deels uit juridische entiteiten met winstoogmerk bestaan: 
100 % van de subsidiabele kosten van [de begunstigden] [en] [gelieerde derden] zijnde 
juridische entiteiten zonder winstoogmerk en 70 % van de subsidiabele kosten van de andere 
begunstigden [en gelieerde derden] [OPTIE voor uitzonderlijke gevallen mits gepland in het 
werkprogramma: […%] van de subsidiabele kosten van de actie] (zie artikel 6) ("vergoeding 
van subsidiabele kosten") (zie bijlage 2). 
 
De geraamde subsidiabele kosten van de actie bedragen [bedrag invoegen (bedrag in letters 
invoegen)] euro. 
 
Subsidiabele kosten (zie artikel 6) moeten onder de volgende soorten kosten gedeclareerd 
worden ("soorten kosten"): 
 
(a) voor directe personeelskosten [(met uitzondering van personeelskosten voor de 

activiteiten in punt (f))] 6:  
 
- als werkelijk gedragen kosten ("reële kosten") of  

 

                                                 
4  Voor de definitie, zie artikel 2, lid 1, onder (5 bis) van Verordening (EG) nr. XX/2013 inzake de voorschriften 

voor deelname: "innovatieactie": actie die hoofdzakelijk bestaat uit werkzaamheden met als rechtstreeks doel 
het creëren van plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés 
of diensten. Het kan daarbij gaan om activiteiten als prototyping, tests, demonstraties, proefprojecten, 
grootschalige productvalidatie en marktreplicatie. 

5  Voor de definitie, zie artikel 2, lid 1, onder (10 bis) van Verordening (EG) nr. XX/2013 inzake de 
voorschriften voor deelname: een juridische entiteit zonder winstoogmerk: een juridische entiteit die op 
grond van haar rechtsvorm geen winstoogmerk heeft of een wettelijke of statutaire verplichting heeft geen 
winsten uit te keren aan haar aandeelhouders of afzonderlijke leden.  

6  Uitsluitend te gebruiken als optie in punt (f) wordt toegepast. 
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- op basis van een door de begunstigde berekend bedrag per eenheid in 
overeenstemming met de gangbare kostenberekeningsmethoden van de 
begunstigde ("eenheidskosten").  

 
Personeelskosten voor eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen of 
begunstigden zijnde natuurlijke personen die geen salaris ontvangen (zie 
artikel 6.2, punten A.4 en A.5) moeten gedeclareerd worden op basis van het in 
bijlage 2 vermelde bedrag per eenheid (eenheidskosten); 
 

(b)  voor directe uitbestedingskosten [(met uitzondering van de uitbestedingskosten voor 
de activiteiten in punt (f))] 7: als werkelijk gedragen kosten (reële kosten);  

 
(c)  [OPTIE als artikel 15 van toepassing is: voor directe kosten voor het verlenen van 

financiële steun aan derden [(met uitzondering van de kosten van financiële steun in het 
kader van de activiteiten onder punt (f))] 8: als werkelijk gedragen kosten (reële 
kosten);] [OPTIE: niet van toepassing;] 

(d)  voor overige directe kosten [(met uitzondering van andere directe kosten voor de 
activiteiten in punt (f))]9: als werkelijk gedragen kosten (reële kosten); 
 

(e)  voor indirecte kosten [(met uitzondering van indirecte kosten voor de activiteiten in 
punt (f))]10: op basis van een vast percentage dat wordt toegepast zoals beschreven in 
artikel 6.2, punt E ("vaste kosten"); 
 

[(f) [OPTIE voor specifieke kostencategorieën als er door het besluit van de Commissie is 
voorzien in eenheidskosten: voor kosten van [kostencategorie of activiteit11 invoegen]: 

 
- op basis van het bedrag of de bedragen per eenheid die staan vermeld in 

bijlage 2 (eenheidskosten) [of] 
 

-  [als werkelijk gedragen kosten (reële kosten)] 12 [of 

- als een combinatie van beide].]  

                                                 
7  Uitsluitend te gebruiken als optie in punt (f) wordt toegepast. 
8  Uitsluitend te gebruiken als optie in punt (f) wordt toegepast. 
9  Uitsluitend te gebruiken als optie in punt (f) wordt toegepast. 
10  Uitsluitend te gebruiken als optie in punt (f) wordt toegepast. 
11  Vul de exacte benaming van de kosten in zoals die staat vermeld in het besluit van de Commissie waarin het 

gebruik van eenheidskosten of forfaitaire kosten is goedgekeurd. Bijvoorbeeld: kosten van ‘het verlenen van 
grensoverschrijdende toegang tot onderzoeksinfrastructuren’; kosten van "klinische studies"; kosten van 
"energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen". 

12  Uitsluitend te gebruiken als het besluit van de Commissie waarin het gebruik van de eenheidskosten wordt 
goedgekeurd, de begunstigde de mogelijkheid geeft om tussen reële kosten en eenheidskosten te kiezen.  
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[OPTIE voor specifieke kostencategorieën als er door het besluit van de Commissie is 
voorzien in forfaitaire kosten: voor kosten van [kostencategorie of activiteit invoegen]: 
als het forfaitaire bedrag dat staat vermeld in bijlage 2 ("forfaitaire kosten").]]  

 
5.3   Definitief subsidiebedrag – Berekening 
 
Het "definitieve subsidiebedrag" hangt af van de mate waarin de actie daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de overeenkomst.  
 
Dit bedrag wordt berekend door [de Commissie][het Agentschap] – als de betaling van het 
saldo is verricht (zie artikel 21.4) — in de volgende stappen:  
 

Stap 1 – Toepassing van de vergoedingspercentages op de subsidiabele kosten 
 
Stap 2 – Begrenzing tot het maximale subsidiebedrag 

 
Stap 3 – Verlaging in verband met het non-profitbeginsel 

 
Stap 4 – Verlaging in verband met onjuiste uitvoering of niet-nakoming van andere 

verplichtingen 
 
5.3.1  Stap 1 – Toepassing van de vergoedingspercentages op de subsidiabele kosten 
 
De vergoedingspercentages (zie artikel 5.2) worden toegepast op de subsidiabele kosten (reële 
kosten, eenheidskosten en vaste kosten [en forfaitaire kosten]; zie artikel 6) die zijn 
gedeclareerd door de begunstigden [en gelieerde derden] (zie artikel 20) en goedgekeurd door 
[de Commissie][het Agentschap] (zie artikel 21). 
 
5.3.2  Stap 2 – Begrenzing tot het maximale subsidiebedrag 
 
Als het bedrag dat na stap 1 wordt verkregen hoger is dan het maximale subsidiebedrag dat 
staat vermeld in artikel 5.1, wordt het begrensd tot het maximale bedrag. 
 
5.3.3  Stap 3 – Verlaging in verband met het non-profitbeginsel 
 
De subsidie mag geen winst opleveren.  
 
"Winst" is het overschot van het bedrag dat na stap 1 en 2 is verkregen plus de totale 
inkomsten van de actie, gedeeld door de totale subsidiabele kosten van de actie.  
 
De "totale subsidiabele kosten van de actie" zijn de geconsolideerde subsidiabele kosten 
die zijn goedgekeurd door [de Commissie][het Agentschap]. 
 
De "totale inkomsten van de actie" zijn de geconsolideerde totale inkomsten die gedurende 
de actie zijn gegenereerd (zie artikel 3).  
 
Onder inkomsten wordt verstaan: 
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(a) door de actie gegenereerde inkomsten; als de inkomsten worden gegenereerd uit het 
verkopen van materieel of andere activa die krachtens de overeenkomst zijn 
aangekocht, worden deze inkomsten gedeclareerd tot het bedrag dat krachtens de 
overeenkomst subsidiabel is. 
 

(b) financiële bijdragen die door derden aan de begunstigde [of aan een gelieerde derde] 
worden verstrekt en specifiek zijn bedoeld om voor de actie te worden gebruikt, en 
 

(c) bijdragen in natura die gratis door derden worden verstrekt en specifiek zijn bedoeld 
om voor de actie te worden gebruikt, als ze als subsidiabele kosten zijn gedeclareerd. 

 
De volgende zaken worden echter niet als inkomsten beschouwd: 

 
(a)  inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie van de resultaten van de actie (zie 

artikel 28); 
  
(b) financiële bijdragen van derden, als deze gebruikt mogen worden om andere dan de 

subsidiabele kosten te dekken (zie artikel 6); 
 
(c) financiële bijdragen van derden waaraan geen verplichting is verbonden om eventuele 

ongebruikte bedragen aan het einde van de in artikel 3 vermelde periode terug te 
betalen. 

 
Als er sprake is van winst, dan wordt deze afgetrokken van het bedrag dat na stap 1 en 2 is 
verkregen. 
 
5.3.4  Stap 4 – Verlaging in verband met onjuiste uitvoering of niet-nakoming van 

andere verplichtingen – Verlaagd subsidiebedrag – Berekening 
 
Als de subsidie wordt verlaagd (zie artikel 43) zal [de Commissie][het Agentschap] het 
verlaagde subsidiebedrag berekenen door het bedrag van de verlaging (berekend naar 
evenredigheid van de onjuiste uitvoering van de actie of de ernst van de niet-nakoming van de 
verplichtingen in overeenstemming met artikel 43.2) af te trekken van het in artikel 5.1 
vermelde maximale subsidiebedrag. 

 
Het definitieve subsidiebedrag is het laagste van de volgende twee bedragen:  
 

- het bedrag dat is verkregen na toepassing van stap 1 t/m 3 of  
 

- het verlaagde subsidiebedrag na stap 4.  
 
5.4  Herzien definitief subsidiebedrag – Berekening 
 
Als – na betaling van het saldo (in het bijzonder na controles, beoordelingen, audits of 
onderzoeken; zie artikel 22) – [de Commissie][het Agentschap] de kosten afwijst (zie 
artikel 42) of de subsidie verlaagt (zie artikel 43), dan zal [zij][het] een "herzien definitief 
subsidiebedrag" berekenen voor de begunstigde die door de bevindingen wordt geraakt.  
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Dit bedrag wordt door [de Commissie][het Agentschap] op basis van de bevindingen als volgt 
berekend:  
 

- in het geval van afwijzing van kosten: door het vergoedingspercentage toe te passen 
op de herziene subsidiabele kosten die zijn goedgekeurd door [de Commissie][het 
Agentschap] voor de betrokken begunstigde; 

 
- in het geval van een verlaging van de subsidie: door het aandeel van de betrokken 

begunstigde in het subsidiebedrag te berekenen, waarna dat bedrag wordt verlaagd 
naar evenredigheid van de onjuiste uitvoering van de actie door de begunstigde of de 
ernst van de niet-nakoming van de verplichtingen door de begunstigde (zie 
artikel 43.2).  

 
In geval van afwijzing van kosten en verlaging van de subsidie, is het herziene definitieve 
subsidiebedrag voor de betrokken begunstigde het laagste bedrag van de twee 
bovengenoemde bedragen.  
 
ARTIKEL 6 – SUBSIDIABELE EN NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN  
 
6.1 Algemene voorwaarden waaraan kosten moeten voldoen om voor subsidie in 

aanmerking te komen  
 
"Subsidiabele kosten" zijn kosten die aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 
(a) voor reële kosten: 
 

(i) ze moeten werkelijk worden gedragen door de begunstigde;  
 

(ii) ze moeten worden gedragen in de in artikel 3 vermelde periode, met uitzondering 
van kosten in verband met de indiening van het periodieke verslag voor de laatste 
verslagperiode en het eindverslag (zie artikel 20);  

 
(iii) ze moeten staan aangegeven in de geraamde begroting in bijlage 2; 

 
(iv) ze moeten worden gemaakt in verband met de actie zoals beschreven in bijlage 1 

en noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan; 
 

(v) ze moeten identificeerbaar en verifieerbaar zijn, en vooral zijn opgenomen in de 
boekhouding van de begunstigde conform de boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar de begunstigde is gevestigd en conform de 
gangbare kostenberekeningsmethoden van de begunstigde; 
 

(vi) ze moeten voldoen aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving op het gebied 
van belasting, arbeid en sociale zekerheid, en 
 

(vii) ze moeten redelijk en gerechtvaardigd zijn en voldoen aan het beginsel van goed 
financieel beheer, met name wat zuinigheid en efficiëntie betreft. 
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(b) voor eenheidskosten:  
 

(i)      deze moeten als volgt worden berekend:  
 

{bedragen per eenheid zoals vermeld in bijlage 2 of zoals door de begunstigde berekend conform 
de gangbare kostenberekeningsmethoden van de begunstigde (zie artikel 6.2, punt A) 
  
vermenigvuldigd met  
 
het aantal werkelijke eenheden}; 

 
(ii)    het aantal werkelijke eenheden moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 
- de eenheden moeten werkelijk gebruikt of geproduceerd zijn in de in artikel 3 

vermelde periode; 
 

- de eenheden moeten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie of door 
de actie zijn geproduceerd, en 

 
- het aantal eenheden moet identificeerbaar en verifieerbaar zijn, met name 

ondersteund door verslaglegging en documentatie (zie artikel 18).  
 
(c) voor vaste kosten:  
 

(i) deze moeten worden berekend door het in bijlage 2 vermelde vaste percentage toe 
te passen, en 

 
(ii) de kosten (reële kosten of eenheidskosten [of forfaitaire kosten] waar het vaste 

percentage op moet worden toegepast, moeten voldoen aan de in dit artikel 
genoemde voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.  

 
(d) [OPTIE als er een forfaitair bedrag is opgenomen in artikel 5.2: voor forfaitaire 

kosten:  
 

(i) het subsidiabele bedrag is gelijk aan het bedrag dat staat vermeld in bijlage 2, en 
 

(ii) de overeenkomstige werkzaamheden of delen van de actie moeten op de juiste 
wijze zijn uitgevoerd, in overeenstemming met bijlage 1.] 

 
6.2 Specifieke voorwaarden waaraan kosten moeten voldoen om voor subsidie in 

aanmerking te komen 
 
Kosten komen voor subsidie in aanmerking als ze voldoen aan de algemene voorwaarden (zie 
boven) en de specifieke voorwaarden die hieronder voor elk van de volgende 
begrotingscategorieën zijn uiteengezet: 
 

A. directe personeelskosten;  
B. directe uitbestedingskosten;  
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C. [OPTIE als artikel 15 van toepassing is: directe kosten voor het verlenen van 
financiële steun aan derden;] [OPTIE: niet van toepassing;] 

D. overige directe kosten; 
E. indirecte kosten; 
F. [OPTIE voor specifieke kostencategorieën als door het besluit van de Commissie is 

voorzien in eenheidskosten: kosten van [kostencategorie of activiteit invoegen13]]. 
 
"Directe kosten" zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de actie 
en derhalve direct aan de actie zijn toe te wijzen. Directe kosten mogen geen indirecte kosten 
bevatten (zie punt E hieronder). 
 
"Indirecte kosten" zijn kosten die niet rechtstreeks met de uitvoering van de actie in verband 
worden gebracht en derhalve niet direct aan de actie zijn toe te wijzen.  
 
Directe personeelskosten [(niet opgenomen in punt F)] 
 
Soorten subsidiabele personeelskosten  
 
A.1 Personeelskosten zijn subsidiabel als ze verband houden met personeel dat voor de 
begunstigde werkt in het kader van een arbeidscontract (of gelijkwaardig 
aanstellingsdocument) en ten behoeve van de actie wordt ingezet. De subsidiabele kosten 
dienen beperkt te zijn tot salarissen (met inbegrip van ouderschapsverlof), 
socialeverzekeringsbijdragen, belastingen en andere kosten die in de beloning zijn 
inbegrepen, als ze voortvloeien uit nationale wetgeving of het arbeidscontract (of een 
gelijkwaardig aanstellingsdocument).  
 
Begunstigden die juridische entiteiten zonder winstoogmerk14 zijn, mogen ook de 
aanvullende bezoldiging voor personeel dat ten behoeve van de actie is ingezet als 
personeelskosten opvoeren (met inbegrip van bezoldigingen op grond van aanvullende 
contracten, ongeacht hun aard), als:  
 

(a) deze bezoldiging onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke beloningspraktijken van de 
begunstigde en op een consistente wijze wordt uitbetaald als er gebruik wordt gemaakt 
van hetzelfde soort werk of dezelfde soort expertise; 

 
(b) de criteria om de aanvullende bezoldiging te berekenen objectief zijn en algemeen 

worden toegepast door de begunstigde, ongeacht de gebruikte financieringsbron.  
 

                                                 
13  Vul de exacte benaming van de kosten in zoals die staat vermeld in het besluit van de Commissie waarin het 

gebruik van eenheidskosten of forfaitaire kosten is goedgekeurd. Bijvoorbeeld: kosten van "het verlenen van 
grensoverschrijdende toegang tot onderzoeksinfrastructuur"; kosten van "klinische studies"; kosten van 
"energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen". 

14  Voor de definitie, zie artikel 2, lid 1, onder (10 bis) van Verordening (EG) nr. XX/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van XX tot vaststelling van de voorschriften voor deelname en verspreiding in 
‘Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)’ (PB L XX, XX, blz. XX) 
(‘Verordening voorschriften voor deelname nr. XX/2013’): een juridische entiteit zonder winstoogmerk: 
een juridische entiteit die op grond van haar rechtsvorm geen winstoogmerk heeft of een wettelijke of 
statutaire verplichting heeft geen winsten uit te keren aan haar aandeelhouders of afzonderlijke leden.  
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De aanvullende bezoldiging voor ten behoeve van de actie ingezet personeel is subsidiabel tot 
het volgende bedrag:  
 

(a) als de desbetreffende medewerker voltijds werkt en zich het hele jaar door uitsluitend 
met de actie bezighoudt: tot maximaal 8 000 EUR; 

 
(b) als de desbetreffende medewerker zich uitsluitend met de actie bezighoudt, maar niet 

voltijds of niet het hele jaar: tot maximaal het pro rata aangepaste bedrag van 8 000 
EUR, of 

 
(c) als de desbetreffende medewerker zich niet uitsluitend met de actie bezighoudt: tot een 

maximaal pro rata-bedrag dat als volgt wordt berekend:  
 

{{8 000 EUR  
 
gedeeld door  
 
het aantal productieve uren per jaar (zie onder)},  
 
vermenigvuldigd met 
 
het aantal uren dat de medewerker zich gedurende het jaar met de actie heeft beziggehouden}. 

 
A.2 De kosten voor natuurlijke personen die in het kader van een onderhands contract, 
zijnde geen arbeidscontract, werkzaam zijn bij de begunstigde, zijn subsidiabele 
personeelskosten mits:  
 

(a) de persoon werkt volgens de aanwijzingen van de begunstigde en, tenzij anders met de 
begunstigde overeengekomen, op het terrein van de begunstigde werkt 

 
(b) de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden eigendom zijn van de begunstigde, 

en 
 

(c) de kosten niet wezenlijk verschillen van de kosten van het personeel dat soortgelijke 
werkzaamheden in het kader van een arbeidscontract voor de begunstigde verricht.  

  
A.3 De kosten voor personeel dat tegen betaling door een derde wordt ingehuurd, zijn 
subsidiabele personeelskosten als aan de voorwaarden in artikel 11 wordt voldaan. 
 
A.4 Kosten van eigenaren van begunstigde kleine en middelgrote ondernemingen ('kmo-
eigenaren") die zich bezighouden met de actie zonder salaris te ontvangen, zijn subsidiabele 
personeelskosten als deze kosten overeenkomen met het bedrag per eenheid dat staat vermeld 
in bijlage 2 vermenigvuldigd met het werkelijke aantal aan de actie gewerkte uren.   
 
A.5 Kosten van begunstigden zijnde natuurlijke personen die zich bezighouden met de 
actie zonder salaris te ontvangen, zijn subsidiabele personeelskosten als deze kosten 
overeenkomen met het bedrag per eenheid dat staat vermeld in bijlage 2 vermenigvuldigd met 
het werkelijke aantal aan de actie gewerkte uren.   
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[A.6 [OPTIE voor transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Personeelskosten 
voor het verlenen van transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur komen 
uitsluitend voor subsidie in aanmerking als ook aan de voorwaarden in artikel 16.1.1 is 
voldaan.] [OPTIE voor virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Personeelskosten 
voor het verlenen van virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur komen uitsluitend voor 
subsidie in aanmerking als ook aan de voorwaarden in artikel 16.2 is voldaan.]] 
 
Berekening  
 
Personeelskosten moeten als volgt door de begunstigden worden berekend: 
 

{{uurtarief  
 
vermenigvuldigd met  
 
werkelijke aantal aan de actie gewerkte uren},  
 
plus   
 
voor juridische entiteiten zonder winstoogmerk: extra vergoeding voor personeel dat ten behoeve van 
de actie is ingezet krachtens de hierboven uiteengezette voorwaarden (punt A.1)}. 

 
Het werkelijke aantal voor een medewerker gedeclareerde uren moet identificeerbaar en 
verifieerbaar zijn (zie artikel 18).  
 
Het totale aantal gedeclareerde uren voor EU- of Euratomsubsidies per persoon per jaar, kan 
niet hoger zijn dan de jaarlijkse productieve uren die zijn gebruikt voor de berekeningen van 
het uurtarief: 
 

{aantal jaarlijkse productieve uren voor dat jaar (zie onder) 
 
min 
 
totale aantal door de begunstigde gedeclareerde uren, voor die persoon voor dat jaar, voor andere EU- 
of Euratomsubsidies}. 

 
Het "uurtarief" wordt op één van de volgende manieren berekend: 
 
(a) voor personeelskosten die als reële kosten worden gedeclareerd: het uurtarief wordt als 

volgt berekend: 
 

{reële jaarlijkse personeelskosten (met uitzondering van extra vergoedingen) voor de persoon  
 
gedeeld door  
 
het aantal jaarlijkse productieve uren}. 

 
De begunstigden moeten de jaarlijkse personeelskosten en het aantal jaarlijkse 
productieve uren voor elk boekjaar van de desbetreffende verslagperiode gebruiken. Als 
een boekjaar aan het einde van de verslagperiode nog niet is afgesloten, moeten de 
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begunstigden het uurtarief van het laatst afgesloten boekjaar dat ze tot hun beschikking 
hebben, gebruiken.  
 
Voor het "aantal jaarlijkse productieve uren", moeten de begunstigden één van de 
volgende berekeningen aanhouden:  

 
(i) 1 720 uur voor medewerkers die voltijds werken (of de overeenkomende pro rata-

berekening van het aantal uren voor medewerkers die niet voltijds werken);  
 

(ii) het totaal aantal uren dat de medewerker in dat jaar voor de begunstigde heeft 
gewerkt, volgens de volgende berekening:  

 
{het aantal werkbare uren per jaar van de medewerker (overeenkomstig het arbeidscontract, de 
van toepassing zijnde cao of de nationale wetgeving) 
 
plus  
 
gewerkte overuren  
 
min  
 
verzuimuren (zoals ziekteverlof en bijzonder verlof)}. 

 
"Het aantal werkbare uren per jaar" betekent de periode waarin het personeel moet 
werken, d.w.z. ter beschikking van de werkgevers staat en zijn activiteit of taken 
uitvoert krachtens het arbeidscontract, de van toepassing zijnde cao of nationale 
regelgeving inzake werktijd. 
 
Als het contract (of de van toepassing zijnde cao of nationale regelgeving inzake 
werktijd) het niet toestaat het aantal werkbare uren per jaar te berekenen, dan kan 
deze optie niet gebruikt worden; 

 
(iii) het "standaardaantal uren per jaar" dat over het algemeen door de begunstigde 

voor zijn personeel wordt toegepast, in overeenstemming met de gangbare 
kostenberekeningsmethoden van de begunstigde. Dit aantal moet ten minste 90 % 
van het "standaardaantal werkbare uren per jaar" bedragen. 

 
Als er geen van toepassing zijnde referentie is voor het standaardaantal werkbare 
uren per jaar kan deze optie niet gebruikt worden.  

 
In alle gevallen mag de werkelijke tijd die is besteed aan ouderschapsverlof door een 
medewerker die voor de actie is aangesteld, van het aantal productieve uren per jaar 
worden afgetrokken; 

 
(b) voor personeelskosten die op basis van eenheidskosten worden gedeclareerd: het 

"uurtarief" wordt op één van de volgende manieren berekend:  
 

(i) voor eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen of begunstigden 
zijnde natuurlijke personen: het uurtarief zoals vermeld in bijlage 2 (zie de 
punten A.4 en A.5 hierboven), of 
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(ii) voor personeelskosten die worden gedeclareerd op basis van de gangbare 

kostenberekeningsmethoden van de begunstigde: het uurtarief zoals berekend 
door de begunstigde in overeenstemming met de gangbare 
kostenberekeningsmethoden van de begunstigde, als:  

 
- de gebruikte kostenberekeningsmethoden op een consistente wijze 

worden toegepast, gebaseerd op objectieve criteria, ongeacht de 
financieringsbron; 

 
- het uurtarief is berekend op basis van de reële personeelskosten zoals 

die in de boekhouding van de begunstigde zijn opgenomen, en 
eventuele niet-subsidiabele kosten of kosten die in andere 
begrotingscategorieën thuishoren niet zijn meegerekend. 

 
De reële personeelskosten kunnen door de begunstigde worden 
aangepast op basis van begrote of geraamde elementen. Deze 
elementen moeten relevant zijn voor het berekenen van de 
personeelskosten, redelijk zijn en in overeenstemming zijn met 
objectieve en verifieerbare informatie, en 

 
- het uurtarief wordt berekend op basis van het aantal productieve uren 

per jaar (zie boven). 
 
B. Directe uitbestedingskosten [(niet opgenomen in punt F)] (met inbegrip van daarmee 
verband houdende rechten, heffingen en belastingen zoals door de begunstigde betaalde, niet-
aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw)) komen voor subsidie in aanmerking 
als aan de voorwaarden in artikel 13 is voldaan. 
 
[OPTIE voor transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Uitbestedingskosten 
voor het verlenen van transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur komen 
uitsluitend voor subsidie in aanmerking als ook aan de voorwaarden in artikel 16.1.1 is 
voldaan.] 
 
 [OPTIE voor virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Uitbestedingskosten voor het 
verlenen van virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur komen uitsluitend voor subsidie 
in aanmerking als ook aan de voorwaarden in artikel 16.2 is voldaan.] 
 
C. Directe kosten voor het verlenen van financiële steun aan derden [(niet opgenomen in 
punt F)] [OPTIE als artikel 15 van toepassing is: komen voor subsidie in aanmerking als 
aan de voorwaarden in artikel 15 is voldaan.][OPTIE: niet van toepassing] 
 
D. Overige directe kosten [(niet opgenomen in punt F)] 
 
D.1 Vergoedingen voor reiskosten en gerelateerde verblijfsvergoedingen (met inbegrip 
van daarmee verband houdende rechten, heffingen en belastingen zoals door de begunstigde 
betaalde, niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw)) komen voor subsidie in 
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aanmerking als deze vergoedingen overeenkomen met de gebruikelijke werkwijze van de 
begunstigde op dit gebied. 
 
[OPTIE voor transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Reiskosten voor het 
verlenen van transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur komen uitsluitend voor 
subsidie in aanmerking als ook aan de voorwaarden in artikel 16.1.1 is voldaan.] 
 
D.2 [OPTIE standaard: De afschrijvingskosten van materieel, infrastructuur of andere 
activa (nieuw of tweedehands), zoals opgenomen in de boekhouding van de begunstigde, 
komen voor subsidie in aanmerking, mits deze zijn aangekocht overeenkomstig artikel 10 en 
worden afgeschreven overeenkomstig de internationale boekhoudkundige normen en de 
gangbare boekhoudpraktijken van de begunstigde. 
 
De kosten van het huren of leasen van materieel, infrastructuur of andere activa (met 
inbegrip van daarmee verband houdende rechten, heffingen en belastingen zoals door de 
begunstigde betaalde, niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw)) komen 
ook voor subsidie in aanmerking als ze de afschrijvingskosten van vergelijkbaar materieel, 
vergelijkbare infrastructuur of vergelijkbare activa niet overschrijden en geen 
financieringskosten bevatten.  
 
De kosten van materieel, infrastructuur of andere activa die tegen betaling in natura zijn 
bijgedragen, komen voor subsidie in aanmerking als ze de afschrijvingskosten van 
vergelijkbaar materieel, vergelijkbare infrastructuur of vergelijkbare activa niet 
overschrijden, geen financieringskosten bevatten en als aan de voorwaarden in artikel 11 is 
voldaan. 
 
Het enige deel van de kosten dat wordt meegerekend, is het deel dat binnen de duur van de 
actie valt en het percentage dat daadwerkelijk voor het doel van de actie is gebruikt.] 
 
[OPTIE (alternatief voor bovenstaande optie) als dat in het werkprogramma is 
opgenomen15: De kosten voor de aankoop van materieel, infrastructuur of andere activa 
(nieuw of tweedehands) (zoals opgenomen in de boekhouding van de begunstigde) komen 
voor subsidie in aanmerking als de aankoop van het materieel, de infrastructuur of andere 
activa is geschied in overeenstemming met artikel 10. 
  
De kosten van het huren of leasen van materieel, infrastructuur of andere activa (met 
inbegrip van daarmee verband houdende rechten, heffingen en belastingen zoals door de 
begunstigde betaalde, niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw)) komen 
ook voor subsidie in aanmerking als deze kosten de afschrijvingskosten van dergelijke 
materialen, infrastructuur of activa niet overschrijden en geen financieringskosten bevatten. 
 
De kosten van materieel, infrastructuur of andere activa die tegen betaling in natura zijn 
bijgedragen, komen voor subsidie in aanmerking als ze de afschrijvingskosten van 
vergelijkbare materialen, infrastructuur of activa niet overschrijden, geen financieringskosten 
bevatten en als aan de voorwaarden in artikel 11 is voldaan.] 
 
                                                 
15  Te gebruiken als uitzondering, uitsluitend als dat door de aard van de actie en de context van het gebruik van 

het materieel of de activa is gerechtvaardigd en hierin is voorzien in het werkprogramma. 
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[OPTIE (naast één van de twee bovenstaande opties) voor grensoverschrijdende en virtuele 
toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Bij wijze van uitzondering mogen de begunstigden 
dergelijke kosten (d.w.z. kosten voor het huren, leasen en aankopen van af te schrijven 
materieel, infrastructuur en andere activa) niet declareren voor het verlenen van 
grensoverschrijdende of virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur (zie artikel 16).  
 
D.3 Kosten van andere goederen en diensten (met inbegrip van daarmee verband houdende 
rechten, heffingen en belastingen zoals door de begunstigde betaalde, niet-aftrekbare belasting 
over de toegevoegde waarde (btw)) zijn subsidiabel als deze goederen en diensten: 
 

(a) specifiek voor de actie en in overeenstemming met artikel 10 zijn aangekocht, of 
 

(b) zijn bijgedragen in natura tegen betaling en in overeenstemming met artikel 11. 
 
Onder dergelijke goederen en diensten vallen bijvoorbeeld verbruiks- en 
bevoorradingsgoederen, verspreiding (waaronder vrije toegang), bescherming van resultaten, 
certificaten betreffende de financiële staten (als dit in de overeenkomst is opgenomen), 
certificaten betreffende de methodologie, vertalingen en publicaties. 
 
[OPTIE voor transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur:  
Kosten van andere goederen en diensten voor het verlenen van transnationale toegang tot 
onderzoeksinfrastructuur komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking als ook aan de 
voorwaarden in artikel 16.1.1 is voldaan.] 
 
 [OPTIE voor virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur: Kosten van andere goederen 
en diensten voor het verlenen van virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur komen 
uitsluitend voor subsidie in aanmerking als ook aan de voorwaarden in artikel 16.2 is 
voldaan.] 
 
D.4 [OPTIE standaard: De geactiveerde en operationele kosten van "grote 
onderzoeksinfrastructuur"16 die rechtstreeks voor de actie wordt gebruikt, komen voor 
subsidie in aanmerking als: 
 

(a)  de waarde van de grote onderzoeksinfrastructuur ten minste 75 % van de totale vaste 
activa vertegenwoordigt (op de historische waarde in de laatste afgesloten balans 
voor de datum van ondertekening van de overeenkomst of zoals vastgesteld op basis 
van de huur- en leasekosten van de onderzoeksinfrastructuur17); 

                                                 
16  "Grote onderzoeksinfrastructuur": een onderzoeksinfrastructuur met een totale waarde van ten minste 20 

miljoen euro voor een bepaalde begunstigde, berekend als de som van de historische waarden van de activa 
van de afzonderlijke onderzoeksinfrastructuren zoals opgenomen in de laatste afgesloten balans van die 
begunstigde vóór de datum van ondertekening van de subsidieovereenkomst, of zoals bepaald op basis van 
de huur- en leasekosten van de onderzoeksinfrastructuren. 

17   
Voor de definitie, zie artikel 2, punt f) van Verordening (EG) nr. XX/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van XX 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 
(2014-2020): "Onderzoeksinfrastructuur": faciliteiten, middelen en diensten die door de 
onderzoeksgemeenschappen worden gebruikt om onderzoek uit te voeren en innovatie op hun werkterreinen 
te stimuleren. Indien relevant kan de onderzoeksinfrastructuur voor andere zaken dan onderzoek worden 
gebruikt, zoals voor onderwijs of overheidsdiensten. Daarbij gaat het onder meer om: belangrijke 
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(b)  de methodologie van de begunstigde om kosten voor grote onderzoeksinfrastructuren 

te declareren is goedgekeurd door de Commissie ("beoordeling vooraf"); 
 

(c)  de begunstigde declareert als directe subsidiabele kosten uitsluitend het deel van de 
kosten dat binnen de duur van de actie valt en het percentage dat daadwerkelijk voor 
het doel van de actie is gebruikt, en 

 
(d)  de kosten voldoen aan de voorwaarden zoals die nader staan beschreven in de 

Subsidiewijzer Horizon 2020.] 
 
[OPTIE voor alle thema's (topics) die binnen de oproepen onder het Deel 
'Onderzoeksinfrastructuur' vallen (met uitzondering van e-infrastructuuronderwerpen): 
niet van toepassing.] 
 
[OPTIE indien voorzien in het werkprogramma: niet van toepassing] 
  
E. Indirecte kosten [(niet opgenomen in punt F)] 
 
Indirecte kosten komen voor subsidie in aanmerking als ze gedeclareerd worden op basis van 
het vaste percentage van 25 % van de subsidiabele directe kosten (zie artikel 5.2 en punten A 
t/m D hierboven), met uitzondering van:  
 

(a)  uitbestedingskosten [en][;]   
 

(b) kosten van bijdragen in natura door derden die niet worden gebruikt op het terrein van 
de begunstigde [en][;]  

 
(c)  [OPTIE als artikel 15 van toepassing is: kosten voor het verlenen van financiële 

steun aan derden][OPTIE: niet van toepassing][en 
 

(d)  OPTIE als punt F van toepassing is en de eenheidskosten of forfaitaire kosten 
indirecte kosten omvatten: [eenheidskosten krachtens artikel 5.2(f) en punt F 
hieronder)][forfaitaire kosten krachtens artikel 5.2(f) en punt F hieronder]]. 

 
Begunstigden die een door de EU of Euratombegroting gefinancierde exploitatiesubsidie18 
ontvangen, kunnen de indirecte kosten die in de door de exploitatiesubsidie gedekte periode 
vallen, niet declareren. 

                                                                                                                                                         
wetenschappelijke apparatuur (of instrumenten); bij wetenschappelijk onderzoek gebruikte op kennis 
gebaseerde hulpbronnen zoals verzamelingen, archieven of wetenschappelijke gegevens; e-infrastructuren 
zoals gegevens en informatieverwerkingssystemen en communicatienetwerken; en alle andere 
infrastructuren met unieke kenmerken die onmisbaar zijn om excellentie in onderzoek en innovatie te 
bereiken. Dergelijke infrastructuren kunnen zich op één enkele plaats bevinden, een virtueel karakter hebben 
of verdeeld zijn over meerdere plaatsen. 

18  Voor de definitie, zie artikel 121, lid 1, onder b), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 (Financieel Reglement) tot vaststelling van de 
financiële voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 218 van 26.10.2012, blz. 1) (Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012): "exploitatiesubsidie": rechtstreekse financiële bijdrage ten laste van de begroting, bij wijze 
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[F. [OPTIE voor specifieke kostencategorieën als door het besluit van de Commissie is 
voorzien in eenheidskosten: Kosten van [kostencategorie(ën) of activiteit(en) invoegen]  
 
Kosten van [kostencategorie of activiteit invoegen]: 
 

(a) gedeclareerd als eenheidskosten: komen voor subsidie in aanmerking als ze 
overeenkomen met het bedrag per eenheid dat in bijlage 2 staat vermeld 
vermenigvuldigd met het aantal werkelijke eenheden en als [voorwaarden voor 
subsidie invoegen]; 
 

(b)  [gedeclareerd als reële kosten: komen voor subsidie in aanmerking als ze voldoen 
aan de hierboven beschreven voorwaarden (punten A t/m [D][E]) [en als 
[voorwaarden voor subsidie invoegen];] 

 
(c) [gedeclareerd als een combinatie van beide: als het deel dat is gedeclareerd als reële 

kosten voldoet aan de voorwaarden voor reële kosten en het deel dat is gedeclareerd 
als eenheidskosten voldoet aan de voorwaarden voor eenheidskosten]. 
 

[idem voor elke specifieke kostencategorie]  
 
[OPTIE voor specifieke forfaitaire kosten (d.w.z. kosten die mogen/moeten worden 
gedeclareerd als forfaitaire kosten) indien opgenomen in artikel 5.2(f)): Kosten van 
[kostencategorie of activiteit invoegen] komen voor subsidie in aanmerking als ze 
overeenkomen met het forfaitaire bedrag dat staat vermeld in bijlage 2 en de bijbehorende 
taken of delen van de actie op de juiste wijze zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage 1.]] 
 
6.3 Voorwaarden voor kosten van gelieerde derden om voor subsidie in aanmerking 

te komen   
 
[OPTIE als artikel 14 van toepassing is: Kosten die door gelieerde derden zijn gemaakt, 
komen voor subsidie in aanmerking als ze – mutatis mutandis – voldoen aan de algemene en 
specifieke voorwaarden voor subsidiëring die in dit artikel (artikel 6.1 en 6.2) en artikel 14 
staan beschreven.]  
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
6.4 Voorwaarden voor bijdragen in natura die gratis door derden worden verstrekt, 

om voor subsidie in aanmerking te komen  
 
Bijdragen in natura die gratis door derden worden verstrekt zijn subsidiabele directe 
kosten (voor de begunstigde [of gelieerde derde]) als de door de derde gemaakte kosten – 
mutatis mutandis – voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden voor subsidiëring die 
in dit artikel (artikel 6.1 en 6.2) en artikel 12 worden gesteld. 
 
6.5 Niet-subsidiabele kosten 
                                                                                                                                                         

van schenking verleend voor de financiering van de werking van een orgaan dat een doelstelling van 
algemeen Europees belang of een in het kader van het beleid van de EU passende doelstelling nastreeft. 
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"Niet-subsidiabele kosten" zijn: 
 

(a) kosten die niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden (artikel 6.1 t/m 6.4), 
met name: 

 
(i) kosten in verband met kapitaalopbrengsten; 

 
(ii) schulden en schuldendienstlasten; 

 
(iii) voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of lasten; 

 
(iv) debetinteresten;  

 
(v) dubieuze debiteuren;  

 
(vi) wisselkoersverliezen; 

 
(vii) bankkosten die door de bank van de begunstigde in rekening worden gebracht 

voor overschrijvingen van [de Commissie][het Agentschap];  
 

(viii) buitensporige of ondoordachte kosten; 
 

(ix) aftrekbare btw; 
  

(x) kosten die worden gemaakt terwijl de uitvoering van de actie is opgeschort (zie 
artikel 49); 

 
(b)  kosten die al in het kader van een andere EU- of Euratomsubsidie worden 

gedeclareerd (met inbegrip van subsidies die door een lidstaat worden toegekend en 
uit de EU- of Euratombegroting worden gefinancierd en subsidies die door andere 
instellingen dan [de Commissie][het Agentschap] worden verstrekt met het doel om 
de EU- of Euratombegroting ten uitvoer te leggen); met name indirecte kosten als de 
begunstigde in dezelfde periode reeds een uit de EU- of Euratombegroting 
gefinancierde exploitatiesubsidie krijgt.  

 
6.6 Gevolgen van de declaratie van niet-subsidiabele kosten 
 
Gedeclareerde kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen, worden afgewezen (zie 
artikel 42).  
 
Daarnaast kan men overgaan tot één van de andere maatregelen die staan beschreven in 
hoofdstuk 6.  
 
 
HOOFDSTUK 4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN 
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AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN IN VERBAND MET DE UITVOERING 
VAN DE ACTIE 

 
ARTIKEL 7 – ALGEMENE PLICHT OM DE ACTIE NAAR BEHOREN UIT TE 

VOEREN 
 
7.1  Algemene plicht om de actie naar behoren uit te voeren 
 
De begunstigden moeten de actie uitvoeren zoals staat beschreven in bijlage 1 en dienen de 
bepalingen van de overeenkomst en alle wettelijke plichten krachtens de van toepassing 
zijnde Europese, internationale en nationale wet- en regelgeving na te leven.  
 
7.2 Gevolgen van niet-naleving  
 
Als een begunstigde een van de verplichtingen in dit artikel niet naleeft, kan de subsidie 
worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 8 – MIDDELEN OM DE ACTIE UIT TE VOEREN  
 
De begunstigden moeten over de juiste middelen beschikken om de actie uit te kunnen 
voeren.  
 
Als dat nodig is om de actie uit te kunnen voeren, mogen de begunstigden:  
 

- goederen, werkzaamheden en diensten inkopen (zie artikel 10);  
 

- gebruik maken van door derden tegen betaling verstrekte bijdragen in natura (zie 
artikel 11); 

 
- gebruik maken van gratis door derden verstrekte bijdragen in natura (zie artikel 12);  

 
- een beroep doen op subcontractanten om de werkzaamheden van de actie zoals 

beschreven in bijlage 1 uit te voeren (zie artikel 13); 
 

- een beroep doen op gelieerde derden om de werkzaamheden van de actie zoals 
beschreven in bijlage 1 uit te voeren (zie artikel 14). 
 

In deze gevallen blijven de begunstigden ten volle verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
actie ten opzichte van [de Commissie][het Agentschap] en de andere begunstigden.  
 
ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE 

ACTIE DOOR BEGUNSTIGDEN DIE GEEN EU-SUBSIDIE 
ONTVANGEN  
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9.1 Voorschriften voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de actie 
door begunstigden die geen EU-subsidie ontvangen 

 
[OPTIE voor begunstigden die geen EU-subsidie ontvangen: Begunstigden die geen EU-
subsidie ontvangen, moeten de werkzaamheden in het kader van de actie die aan hen zijn 
toegekend in bijlage 1, uitvoeren in overeenstemming met artikel 7.1.  
 
Hun kosten worden geraamd in bijlage 2, maar: 
 

- zij worden niet vergoed en 
 

- zij worden niet meegenomen in de berekening van de subsidie (zie artikel 5.2, 5.3 en 
5.4, alsmede 21). 
 

Hoofdstuk 3, artikelen 10 t/m 15, 18.1.2, 20.3(b), 20.4(b), 20.6, 21, 26.4, 28.1 [OPTIE: met 
uitzondering van aanvullende exploitatieverplichtingen], 28.2, 30.3, 31.5, 40, 42, 43, 44, 47 
en 48 zijn niet op deze begunstigden van toepassing.  
 
Er zullen geen financiële controles, beoordelingen en audits op grond van artikel 22 worden 
uitgevoerd. 
 
Begunstigden die geen EU-subsidie ontvangen, mogen bijdragen in natura verstrekken aan 
een andere begunstigde. In dat geval worden zij als een derde in de zin van artikel 11 en 12 
beschouwd.] 
 
 [OPTIE: niet van toepassing] 
 
9.2  Gevolgen van niet-naleving 
 
[Als een begunstigde die geen EU-subsidie ontvangt zijn verplichtingen uit hoofde van dit 
artikel niet nakomt, kan zijn deelname aan de overeenkomst beëindigd worden (zie artikel 50). 
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere in 
hoofdstuk 6 beschreven maatregelen die in dat geval van toepassing is.] 
  
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
ARTIKEL 10 – INKOOP VAN GOEDEREN, WERKZAAMHEDEN OF DIENSTEN 
 
10.1  Voorschriften voor het inkopen van goederen, werkzaamheden of diensten 
 
10.1.1 Als dat nodig is om de actie uit te kunnen voeren, mogen de begunstigden goederen, 
werkzaamheden of diensten inkopen.  
 
De begunstigden moeten dergelijke inkopen dusdanig verrichten dat zij de beste prijs-
kwaliteitsverhouding krijgen of, indien van toepassing, de laagste prijs betalen. Zij dienen 
hierbij belangenconflicten te vermijden (zie artikel 35).  
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[OPTIE: Daarnaast moeten de begunstigden, als de waarde van de aankopen hoger is dan 
[…] EUR, aan de volgende voorschriften voldoen: […].19] 
 
De begunstigden dienen te verzekeren dat de Commissie [en het Agentschap], de Europese 
Rekenkamer (ECA) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hun rechten op 
grond van artikel 22 en 23 ook ten opzichte van hun contractanten kunnen uitoefenen. 
 
10.1.2  Begunstigden zijnde "aanbestedende diensten" in de zin van Richtlijn 2004/18/EG20 
en Richtlijn 2004/17/EG21 dienen de van toepassing zijnde voorschriften inzake 
overheidsopdrachten na te leven. 
 
10.2  Gevolgen van niet-naleving 
 
Als een begunstigde verzuimt zich aan één van zijn verplichtingen krachtens artikel 10.1.1 te 
houden, komen de kosten in verband met het betrokken contract niet voor subsidie in 
aanmerking (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 42). 
 
Als een begunstigde een van de verplichtingen in artikel 10.1.2 niet naleeft, kan de subsidie 
worden verlaagd (zie artikel 43). 
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 11 – GEBRUIK VAN DOOR DERDEN TEGEN BETALING 

VERSTREKTE BIJDRAGEN IN NATURA 
 
11.1  Voorschriften voor het gebruik van tegen betaling verstrekte bijdragen in natura 
 
Als dat nodig is om de actie uit te voeren, mogen de begunstigden gebruik maken van door 
derden tegen betaling verstrekte bijdragen in natura. 
 
De begunstigden mogen kosten declareren in verband met de betaling van bijdragen in natura 
naargelang deze voor subsidie in aanmerking komen (zie artikel 6.1 en 6.2), tot maximaal de 
kosten die de derden hebben gemaakt voor de gedetacheerde personen, het bijgedragen 
materieel, de infrastructuur of andere activa of andere bijgedragen goederen en diensten.  
 
                                                 
19  Als de ordonnateur besluit om bepaalde voorschriften in te stellen, moet hierbij het evenredigheidsbeginsel in 

acht worden genomen, rekening houdend met de waarde van de overeenkomsten en de relatieve grootte van 
de EU-bijdrage in verhouding tot de totale kosten van de actie en het risico. De specifieke voorschriften 
moeten gebaseerd zijn op de voorschriften in het Financieel Reglement. Het enkel aanhalen van het FR 
zonder specifiek naar de toepasselijke bepalingen te verwijzen, dient te worden vermeden. Specifieke 
voorschriften mogen uitsluitend worden ingesteld voor de toekenning van overeenkomsten met een waarde 
boven 60 000 euro. De ordonnateur mag een hogere drempel dan 60 000 euro vaststellen op basis van een 
risicobeoordeling. 

20  Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134 
van 30.4.2004, blz. 114). 

21  Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1). 
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De derden en hun bijdragen moeten worden vermeld in bijlage 1. [De Commissie][Het 
Agentschap] kan bijdragen in natura die niet zijn vermeld in bijlage 1 echter goedkeuren 
zonder dat er een wijziging hoeft te worden aangebracht (zie artikel 55), als: 
 

- deze bijdragen gedetailleerd worden verantwoord in het periodieke technische verslag 
en  
 

- het gebruik van deze bijdragen geen wijzigingen in de overeenkomst met zich 
meebrengt waardoor het besluit om de subsidie toe te kennen, in twijfel zou worden 
getrokken of inbreuk zou worden gemaakt op het beginsel van gelijke behandeling van 
de aanvragers. 

 
De begunstigden dienen te verzekeren dat de Commissie [en het Agentschap], de Europese 
Rekenkamer (ECA) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hun rechten op 
grond van de artikelen 22 en 23 ook ten opzichte van de derden kunnen uitoefenen.  
 
11.2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Als een begunstigde verzuimt zich aan één van zijn verplichtingen krachtens dit artikel te 
houden, komen de kosten in verband met de betaling van de bijdrage in natura niet voor 
subsidie in aanmerking (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 42). 
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
ARTIKEL 12 – GEBRUIK VAN GRATIS DOOR DERDEN VERSTREKTE 

BIJDRAGEN IN NATURA 
 
12.1 Voorschriften voor het gebruik van gratis bijdragen in natura 
 
Als dat nodig is om de actie uit te voeren, mogen de begunstigden gebruik maken van gratis 
door derden verstrekte bijdragen in natura.  
 
De begunstigden mogen kosten declareren die door derden zijn gemaakt voor gedetacheerde 
personen, bijgedragen materieel, infrastructuur of andere activa of andere bijgedragen 
goederen en diensten naargelang deze voor subsidie in aanmerking komen krachtens 
artikel 6.4. 
  
De derde partijen en hun bijdragen moeten worden vermeld in bijlage 1. [De Commissie][Het 
Agentschap] kan bijdragen in natura die niet zijn vermeld in bijlage 1 echter goedkeuren 
zonder dat er een wijziging hoeft te worden aangebracht (zie artikel 55), als: 
 

- deze bijdragen gedetailleerd worden verantwoord in het periodieke technische verslag 
en 
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- het gebruik van deze bijdragen geen wijzigingen in de overeenkomst met zich 
meebrengt waardoor het besluit om de subsidie toe te kennen, in twijfel zou worden 
getrokken of inbreuk zou worden gemaakt op het beginsel van gelijke behandeling van 
de aanvragers. 

 
De begunstigden dienen te verzekeren dat de Commissie [en het Agentschap], de Europese 
Rekenkamer (ECA) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hun rechten op 
grond van artikel 22 en 23 ook ten opzichte van de derden kunnen uitoefenen. 
 
12.2  Gevolgen van niet-naleving 
 
Als een begunstigde verzuimt zich aan één van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel te 
houden, komen de kosten die door de derden worden gemaakt in verband met de bijdrage in 
natura niet voor subsidie in aanmerking (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie 
artikel 42). 
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 13 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE 

ACTIE DOOR SUBCONTRACTANTEN 
 
13.1 Voorschriften voor het uitbesteden van werkzaamheden in het kader van de actie 
 
13.1.1 Als dat nodig is om de actie uit te voeren, mogen de begunstigden subcontracten 
toekennen met betrekking tot de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het kader van de 
actie die staan beschreven in bijlage 1. 
 
Slechts een beperkt gedeelte van de actie mag worden uitbesteed. 
  
De begunstigden moeten dergelijke subcontracten op een zodanige wijze toekennen dat zij de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding krijgen of, indien van toepassing, de laagste prijs betalen. Zij 
dienen hierbij belangenconflicten te vermijden (zie artikel 35).  
 
[OPTIE: Daarnaast dienen de begunstigden zich, als de waarde van het toe te kennen 
subcontract hoger is dan […] EUR, aan de volgende voorschriften te houden: […].22] 
 
[OPTIE voor acties waarbij sprake is van precommerciële aanbesteding of aanbesteding 
van innovatieve oplossingen: Daarnaast moeten de begunstigden voor precommerciële 
aanbesteding of aanbesteding van innovatieve oplossingen een transparante, niet-
discriminatoire procedure volgen die minimaal uit de volgende onderdelen bestaat: 
                                                 
22  Als de ordonnateur besluit om bepaalde voorschriften in te stellen, dan moet hierbij het 

evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen, rekening houdend met de waarde van de overeenkomsten 
en de relatieve grootte van de EU-bijdrage in verhouding tot de totale kosten van de actie en het risico. De 
specifieke voorschriften moeten gebaseerd zijn op de voorschriften in het Financieel Reglement. Het enkel 
aanhalen van het FR zonder specifiek te verwijzen naar de toepasselijke bepalingen dient te worden 
vermeden. Specifieke voorschriften mogen uitsluitend worden ingesteld voor de toekenning van 
overeenkomsten met een waarde boven 60 000 euro. De ordonnateur mag een hogere drempel dan 60 000 
euro vaststellen op basis van een risicobeoordeling.  
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(a) een "openbare marktraadpleging" die wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 

van de Europese Unie via een "vooraankondiging" en waarvoor uitgebreid 
reclame wordt gemaakt en geadverteerd; 
 

(b) een "aankondiging van een opdracht" met daarin een termijn voor de ontvangst 
van offertes van ten minste twee maanden, die wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en waarvoor uitgebreid reclame wordt 
gemaakt en geadverteerd. 
 

(c) een "aanvraag van aanbiedingen" gebaseerd op functionele of op resultaten 
gebaseerde specificaties (waarin rekening wordt gehouden met de resultaten van 
de open marktconsultatie en) waarin de praktische organisatie voor de uitvoering 
van het subcontract (of de subcontracten) staat beschreven; 
 

(d)  een objectieve en niet-discriminatoire evaluatie van de aanbiedingen en 
toekenning van subcontract(en) aan de aanbieder(s) met de beste prijs-
kwaliteitverhouding; 
 

(e) een "aankondiging van een geplaatste opdracht", die wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

 
De begunstigden dienen er tevens voor te zorgen dat iedere vooraankondiging, aankondiging 
van een opdracht of aankondiging van een geplaatste opdracht die in verband met de 
uitbesteding wordt gepubliceerd de volgende disclaimer bevat: 

 
“Deze opdracht wordt gefinancierd in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie van de Europese Unie, conform subsidieovereenkomst nr. [nummer]). De EU 
treedt echter niet op als aanbestedende dienst voor deze aanbesteding.] 

 
[OPTIE alleen voor acties waarbij sprake is van aanbesteding van innovatieve oplossingen: 
Deelname aan aanbestedingsprocedures voor innovatieve oplossingen moet onder gelijke 
voorwaarden mogelijk zijn voor inschrijvers uit EU-lidstaten, geassocieerde landen en andere 
landen waarmee de EU een overeenkomst heeft op het gebied van overheidsopdrachten. Als 
de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO van toepassing is, moeten 
subcontracten voor innovatieve oplossingen ook mogelijk zijn voor inschrijvers uit landen die 
deze overeenkomst hebben geratificeerd. 
 
Als de aanbesteding van innovatieve oplossingen bestaat uit (en beperkt is tot) het aankopen 
van een reeks prototypes en/of testproducten die werden ontwikkeld tijdens een daaraan 
voorafgaande medegefinancierde actie met een precommerciële aanbesteding, hoeven de 
begunstigden de onder de punten (a), (b) en (e) hierboven beschreven openbare 
marktraadpleging, aankondiging van een opdracht en aankondiging van een geplaatste 
opdracht niet uit te voeren. In dit geval moeten zij een offerteaanvraag bij ten minste drie 
aanbieders doen (met inbegrip van de aanbieders die hebben deelgenomen aan de 
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voorafgaande precommerciële aanbesteding (conform de overeengekomen procedure zonder 
publicatie krachtens Richtlijn 2004/18/EG en 2004/17/EG23.]  
 
[OPTIE alleen voor acties waarbij sprake is van precommerciële aanbesteding: In de 
subcontracten voor de precommerciële aanbesteding moet het volgende zijn opgenomen: 
 

- de bij de subcontractanten berustende intellectuele-eigendomsrechten inzake de 
resultaten die zij voortbrengen; 

- het recht van de kopers op toegang tot de resultaten – vrij van royalty’s – voor hun 
eigen gebruik; 

- het recht van de kopers op het verlenen van niet-exclusieve licenties aan derde 
partijen voor de exploitatie van de resultaten (of het verplichten van de 
subcontractanten om dergelijke licenties te verlenen) – onder eerlijke en redelijke 
voorwaarden – (zonder het recht om sublicenties te verlenen); 

- de verplichting van de subcontractanten om intellectueel eigendom dat door de 
subcontractanten tijdens de precommerciële aanbesteding is gegenereerd weer terug 
over te dragen aan de kopers als de subcontractanten er niet in slagen de resultaten 
commercieel te exploiteren binnen de in het subcontract aangegeven periode; 

- het recht van de kopers om – als de aankondiging van een geplaatste opdracht wordt 
gepubliceerd– de identiteit van de winnende inschrijvers bekend te maken en een door 
de winnende inschrijvers ingediende projectsamenvatting te publiceren, en om – nadat 
O&O zijn beëindigd en na raadpleging van de subcontractanten – samenvattingen van 
de resultaten te publiceren, alsmede de identiteiten van de subcontractanten die de 
laatste fase van de precommerciële aanbesteding succesvol hebben doorlopen. 

De begunstigden dienen ervoor te zorgen dat de meeste werkzaamheden op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling door de subcontractant(en) (met inbegrip van de werkzaamheden 
van de belangrijkste onderzoekers) in de EU-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden 
("plaats van uitvoering verbintenis").] 
 
De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten voor elk 
subcontract moeten worden beschreven in bijlage 1 en de totale geraamde uitbestedingskosten 
per begunstigde moeten uiteen worden gezet in bijlage 2. [De Commissie][Het Agentschap] 
kan echter zonder dat er wijzigingen hoeven worden aangebracht subcontracten goedkeuren 
die niet in bijlage 1 en 2 staan vermeld (zie artikel 55) als: 
 

- deze subcontracten gedetailleerd worden verantwoord in het periodieke technische 
verslag en  
 

                                                 
23  Zie artikel 28 en artikel 31, lid 2, onder a), van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 40, lid 3, onder b), van 

Richtlijn 2004/17/EG. 
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- deze subcontracten geen wijzigingen in de overeenkomst met zich meebrengen 
waardoor het besluit om de subsidie toe te kennen in twijfel zou worden getrokken of 
inbreuk zou worden gemaakt op het beginsel van gelijke behandeling van de 
aanvragers. 

 
[OPTIE voor geclassificeerde producten: Geclassificeerde producten mogen uitsluitend 
worden uitbesteed na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van [de Commissie][het 
Agentschap] (zie artikel 37).] 
 
De begunstigden dienen te verzekeren dat de Commissie [en het Agentschap], de Europese 
Rekenkamer en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hun rechten krachtens 
artikel 22 en 23 ook ten opzichte van hun subcontractanten kunnen uitoefenen. 
 
13.1.2 De begunstigden dienen ervoor te zorgen dat hun verplichtingen uit hoofde van 
artikel 35, 36, 38 en 46 ook op de subcontractanten van toepassing zijn. 
 
Begunstigden zijnde "aanbestedende diensten" in de zin van Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn 
2004/17/EG moeten voldoen aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving op het gebied 
van overheidsopdrachten. 
 
13.2  Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde niet aan al zijn verplichtingen krachtens artikel 13.1.1 voldoet, komen 
de kosten in verband met het desbetreffende subcontract niet in aanmerking voor subsidie (zie 
artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 42). 
 
Indien een begunstigde niet aan al zijn verplichtingen krachtens artikel 13.1.2 voldoet, kan het 
subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
 
ARTIKEL 14 — UITVOERING VAN ACTIEWERKZAAMHEDEN DOOR 

GELIEERDE DERDEN 
 
 
14.1  Voorschriften voor het uitbesteden van de uitvoering van een deel van de actie 
aan gelieerde derden  
 
 
[OPTIE: 14.1.1 De volgende gelieerde entiteiten24 en derden met een juridische band met 
een begunstigde25 ("gelieerde derden") mogen de aan hen volgens bijlage 1 toegewezen 
actiewerkzaamheden uitvoeren: 

                                                 
24  Zie voor de definitie artikel 2.1 (2) van de voorschriften voor deelname nr. XX/2013: "gelieerde entiteit": 

een juridische entiteit die: 
- onder de directe of indirecte zeggenschap staat van een begunstigde, dan wel 
- onder dezelfde directe of indirecte zeggenschap staat als de begunstigde, dan wel  
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-  [naam van de entiteit], gelieerd of verbonden aan [naam of acroniem van de 

begunstigde] [OPTIE indien om hoofdelijke aansprakelijkheid is verzocht:, indien 
deze entiteit hoofdelijke aansprakelijkheid tussen haar en de begunstigde heeft 
aanvaard (zie bijlage 3a)] 

-  [naam van de entiteit], gelieerd of verbonden aan [naam of acroniem van de 
begunstigde] [OPTIE indien om hoofdelijke aansprakelijkheid is verzocht:, indien 
deze entiteit hoofdelijke aansprakelijkheid tussen haar en de begunstigde heeft 
aanvaard (zie bijlage 3a)] 

[idem voor meer gelieerde entiteiten]  
 
De gelieerde derden kunnen de kosten die zij maken voor de uitvoering van 
actiewerkzaamheden, krachtens artikel 6.3 als subsidiabele kosten declareren.  
 
De begunstigden moeten de Commissie [en het Agentschap], de Europese Rekenkamer en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding in staat stellen hun rechten krachtens de artikelen 22 
en 23 ook jegens de aan hen gelieerde derden uit te oefenen. 
 
14.1.2 De begunstigden moeten ervoor zorgen dat hun verplichtingen krachtens de artikelen 
18, 20, 35, 36 en 38 tevens van toepassing zijn op de aan hen gelieerde derden.]  
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
14.2 Gevolgen van niet-naleving  
 
 
[Indien niet aan alle verplichtingen krachtens artikel 14.1.1 wordt voldaan, komen de kosten 
van de derde niet in aanmerking voor subsidie (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie 
artikel 42).  
 
Indien niet aan alle verplichtingen krachtens artikel 14.1.2 wordt voldaan, kan het 
subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 43). 
 

                                                                                                                                                         
- directe of indirecte zeggenschap heeft over de begunstigde.  

        "Zeggenschap" kan een van de onderstaande vormen aannemen: 
(a) het direct of indirect bezitten van meer dan 50 % van de nominale waarde van het uitgegeven 

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

(b) het direct of indirect rechtens of feitelijk bezitten van beslissingsbevoegdheden in de betrokken 
juridische entiteit. 

De volgende verhoudingen tussen juridische entiteiten worden evenwel niet geacht als zodanig een 
zeggenschapsverhouding te vormen: 

(a) dezelfde publieke beleggingsmaatschappij, institutionele belegger of durfkapitaalonderneming 
bezit direct of indirect meer dan 50 % van de nominale waarde van het uitgegeven 
aandelenkapitaal of een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten; 

(b) de betrokken juridische entiteiten zijn in het bezit van of staan onder toezicht van dezelfde 
overheidsinstantie. 

25  "Derde met een juridische band met een begunstigde": een juridische entiteit met een juridische band met 
de begunstigde die een samenwerking inhoudt die niet is beperkt tot de actie. 
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Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
  
ARTIKEL 15 — FINANCIËLE STEUN AAN DERDEN  
 
15.1 Voorschriften voor het verlenen van financiële steun aan derden 
 
[OPTIE gebruiken indien het werkprogramma hierin voorziet: 15.1.1 De begunstigden 
moeten financiële steun verlenen overeenkomstig de voorwaarden in bijlage 1. 
  
In deze voorwaarden moeten ten minste zijn opgenomen: 
 

(a)  het maximale bedrag aan financiële steun voor elke derde.  
 

Het maximale bedrag mag voor elke derde niet hoger zijn dan 60 000 EUR, tenzij een 
hoger bedrag noodzakelijk is om de in bijlage 1 vermelde doelstellingen van de actie 
te bereiken; 

   
(b)  de criteria voor het berekenen van het exacte bedrag van de financiële steun;  
 
(c) de verschillende soorten activiteiten waarvoor financiële steun kan worden toegekend, 

aan de hand van een vaste lijst;  
 
(d) de personen of categorieën personen die in aanmerking komen voor financiële steun, 

en 
 
(e) de criteria voor het verlenen van financiële steun. 

 
De begunstigden moeten de Commissie [en het Agentschap], de Europese Rekenkamer en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding in staat stellen hun rechten krachtens de artikelen 22 
en 23 ook uit te oefenen jegens derden die financiële steun ontvangen. 
 
15.1.2 De begunstigden moeten ervoor zorgen dat hun verplichtingen krachtens de artikelen 
35, 36, 38 en 46 tevens van toepassing zijn op derden die financiële steun ontvangen.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
15.2 Financiële steun in de vorm van prijzen 
 
 
[OPTIE gebruiken indien het werkprogramma hierin voorziet: 15.2.1 De begunstigden 
moeten prijzen verlenen in overeenstemming met de in bijlage 1 gestelde voorwaarden. 
 
In deze voorwaarden moeten ten minste zijn opgenomen: 
 

(a)  de voorwaarden voor deelname;  
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(b)  de toewijzingscriteria;  
 
(c)  het bedrag van de prijs, en  
 
(d)  de wijze van uitbetaling. 

 
De begunstigden moeten de Commissie [en het Agentschap], de Europese Rekenkamer en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding in staat stellen hun rechten krachtens de artikelen 22 
en 23 ook uit te oefenen jegens derden die een prijs ontvangen.  
 
15.2.2 De begunstigden moeten ervoor zorgen dat hun verplichtingen krachtens de artikelen 
35, 36, 38 en 46 tevens van toepassing zijn op derden die een prijs ontvangen.]  
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
15.3 Gevolgen van niet-naleving 
 
[Indien een begunstigde niet aan al zijn verplichtingen krachtens de artikelen 15.1.1 en 15.2.1 
voldoet, komen de kosten in verband met de financiële steun of de prijs niet in aanmerking 
voor subsidie (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 42). 
 
Indien een begunstigde niet aan al zijn verplichtingen krachtens de artikelen 15.1.2 en 15.2.2 
voldoet, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.]  
 
[OPTIE: niet van toepassing]  
 
 
ARTIKEL 16 — VERLENING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE OF VIRTUELE 

TOEGANG TOT ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR  
 
 
16.1 Voorschriften voor het verlenen van grensoverschrijdende toegang tot 

onderzoeksinfrastructuur  
 
 
[OPTIE grensoverschrijdende toegang tot onderzoeksinfrastructuur: 16.1.1 
"Toegangverleners"26 moeten toegang verlenen tot onderzoeksinfrastructuur of installaties27 
overeenkomstig de volgende voorwaarden: 
 

(a)  de toegang die moet worden verleend: 
                                                 
26 "Toegangverlener": een begunstigde of gelieerde derde die belast is met het verlenen van toegang tot een of 

meerdere onderzoeksinfrastructuren of installaties, of een deel hiervan, zoals beschreven in bijlage 1.  
27  "Installatie": een deel of een dienst van een onderzoeksinfrastructuur dat of die apart van de rest kan 

worden gebruikt. Een onderzoeksinfrastructuur bestaat uit een of meerdere installaties. 
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Er moet kosteloos grensoverschrijdende toegang tot onderzoeksinfrastructuur en 
installaties worden verleend aan geselecteerde gebruikersgroepen.  
 
Onder deze toegang moet zijn begrepen de logistieke, technologische en 
wetenschappelijke ondersteuning, alsmede de specifieke opleiding, die gewoonlijk 
worden verstrekt aan externe onderzoekers die van de infrastructuur 
gebruikmaken. 
 

(b) de categorieën gebruikers die in aanmerking komen voor toegang: 
 
Grensoverschrijdende toegang moet worden verleend aan geselecteerde 
"gebruikersgroepen", d.w.z. uit een of meer onderzoekers (gebruikers) bestaande 
teams onder leiding van een "leider van de gebruikersgroep". 
 
Zowel de leider van de gebruikersgroep als het merendeel van de gebruikers moet 
werkzaam zijn in een ander land dan het land (de landen) waar de installatie zich 
bevindt. 
 
Deze regel is niet van toepassing: 

 
- als de toegang wordt verleend door een internationale organisatie, het 

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), een Consortium voor 
een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) of gelijksoortige juridische 
entiteiten; 

 
- in het geval van toegang op afstand tot een aantal installaties in 

verschillende landen die gelijksoortige diensten bieden. 
 
Alleen gebruikersgroepen die de door hen in het kader van de actie gegenereerde 
resultaten zullen verspreiden, komen in aanmerking voor toegang, tenzij de 
gebruikers voor kmo’s werken. 
 
Toegang voor gebruikersgroepen waarvan het merendeel van de gebruikers niet in 
een EU-land of geassocieerd land werkt, is beperkt tot 20 % van het totale aantal 
toegangseenheden dat in het kader van de subsidie wordt verleend, tenzij in 
bijlage 1 is voorzien in een hoger percentage;  

 
(c) procedure en criteria voor het selecteren van gebruikersgroepen: 

 
De gebruikersgroepen moeten om toegang verzoeken door indiening van een 
beschrijving op schrift van het werk dat zij willen uitvoeren, en een lijst met 
namen, nationaliteiten en uitzendende instellingen van de gebruikers. 
 
De gebruikersgroepen moeten door een door de toegangverlener ingesteld 
selectiepanel worden geselecteerd.  
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Het selectiepanel moet worden samengesteld uit internationale deskundigen op het 
desbetreffende gebied, van wie ten minste de helft onafhankelijk moet zijn van de 
begunstigden, tenzij anders is bepaald in bijlage 1. 
 
Het selectiepanel beoordeelt alle ontvangen voorstellen en komt met een 
voordracht van de gebruikersgroepen die toegang dienen te krijgen.  
 
Het selectiepanel maakt zijn keuze op basis van wetenschappelijke verdienste, 
rekening houdend met het feit dat prioriteit dient te worden gegeven aan 
gebruikersgroepen die: 
  

- niet eerder gebruik hebben gemaakt van de installatie, en 
 

- werkzaam zijn in landen waar een dergelijke onderzoeksinfrastructuur 
ontbreekt. 
 

Het panel past de beginselen van transparantie, billijkheid en onpartijdigheid toe. 
 
[OPTIE: Daarnaast moeten de begunstigden voldoen aan de volgende 
aanvullende voorschriften voor de selectie van gebruikersgroepen:  […]]28. 

 
(d) overige voorwaarden: 

 
Voor de selectie van gebruikersgroepen die voor meer dan drie maanden toegang 
tot de installatie(s) vragen, moet de toegangverlener eerst bij [de Commissie][het 
Agentschap] om schriftelijke toestemming vragen (zie artikel 52), tenzij in 
bijlage 1 is voorzien in dergelijke bezoeken. 
 

16.1.2 De toegangverlener moet bovendien: 
 

- ruime bekendheid geven, ook via een specifiek daarvoor bestemde website, aan de 
in het kader van de onderhavige overeenkomst geboden toegang; 
 

- in bekendmakingen over de toegang gelijke kansen bevorderen en rekening 
houden met de genderdimensie bij het omschrijven van de aan gebruikers 
verleende ondersteuning; 
 

- ervoor zorgen dat gebruikers de bepalingen en voorwaarden van de onderhavige 
overeenkomst naleven; 
 

- ervoor zorgen dat zijn verplichtingen krachtens de artikelen 35, 36, 38 en 46 ook 
van toepassing zijn op de gebruikers.] 

 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 

                                                 
28  Indien de ordonnateur het nodig acht prioriteit te verlenen aan bepaalde categorieën gebruikers. 
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16.2 Voorschriften voor het verlenen van virtuele toegang tot 
onderzoeksinfrastructuur  

 
[OPTIE virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur: "Toegangverleners"29 moeten 
toegang verlenen tot onderzoeksinfrastructuur of installaties30 overeenkomstig de volgende 
voorwaarden: 
 

(a) de toegang die moet worden verleend: 
 
Er moet kosteloos virtuele toegang worden verleend tot onderzoeksinfrastructuur 
of installaties.  
 
"Virtuele toegang" houdt in: vrije toegang via communicatienetwerken tot 
bronnen die voor onderzoek nodig zijn, zonder vooraf onderzoekers te selecteren 
of vast te stellen welke onderzoekers toegang zal worden verleend; 

 
(b) overige voorwaarden: 

 
De toegangverlener moet de virtuele toegangsdiensten periodiek laten evalueren 
door een raad bestaande uit internationale deskundigen op het gebied, van wie ten 
minste de helft onafhankelijk moet zijn van de begunstigden, tenzij anders is 
bepaald in bijlage 1.] 

 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
16.3 Gevolgen van niet-naleving 
 
[Indien een begunstigde niet aan al zijn verplichtingen krachtens de artikelen 16.1.1 en 16.2 
voldoet, komen de kosten van toegang niet in aanmerking voor subsidie (zie artikel 6) en 
worden zij afgewezen (zie artikel 42). 
 
Indien een begunstigde niet aan al zijn verplichtingen krachtens artikel 16.1.2 voldoet, kan 
het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.]  
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
 
AFDELING 2  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET DE 

SUBSIDIEADMINISTRATIE  
 
ARTIKEL 17 – ALGEMENE INFORMATIEVERPLICHTING 
                                                 
29 "Toegangverlener": een begunstigde of gelieerde derde die belast is met het verlenen van toegang tot een of 

meerdere onderzoeksinfrastructuren of installaties, of een deel hiervan, zoals beschreven in bijlage 1.  
30  "Installatie": een deel of een dienst van een onderzoeksinfrastructuur dat of die apart van de rest kan 

worden gebruikt. Een onderzoeksinfrastructuur bestaat uit een of meerdere installaties. 
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17.1 Verplichting om op verzoek informatie te verstrekken  
 
De begunstigden moeten gedurende de uitvoering van de actie of achteraf alle gevraagde 
informatie verstrekken, zodat kan worden beoordeeld of de actie op de juiste manier wordt of 
is uitgevoerd, en of aan de verplichtingen volgens deze overeenkomst is voldaan (zie 
artikel 41.2).  
 
17.2 Verplichting tot het bijhouden van actuele gegevens en het verstrekken van 

inlichtingen over gebeurtenissen en omstandigheden die vermoedelijk van 
invloed zijn op de overeenkomst 

 
Elke begunstigde moet ervoor zorgen dat de gegevens in het "begunstigdenregister" (in het 
elektronisch uitwisselingssysteem, zie artikel 52) steeds actueel zijn. Dit geldt in het bijzonder 
voor de naam, het adres, de wettelijke vertegenwoordigers, de rechtsvorm en het type 
organisatie. 
 
Elke begunstigde moet de coördinator onmiddellijk in kennis stellen, en deze moet vervolgens 
onmiddellijk [de Commissie][het Agentschap] en de overige begunstigden in kennis stellen, 
van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden:  

 
(a) gebeurtenissen die waarschijnlijk de uitvoering van de actie aanzienlijk beïnvloeden 

of vertragen, of die invloed hebben op de financiële belangen van de Europese Unie in 
het bijzonder: 
 

(i) wijzigingen in juridische, financiële, technische, organisatorische of 
eigendomsomstandigheden [met inbegrip van die van aan de begunstigde 
gelieerde derden en  
 

(ii) wijzigingen in de naam, het adres, de rechtsvorm of het type organisatie van aan 
de begunstigde gelieerde derden;] 

 
(b) omstandigheden die van invloed zijn op: 

 
(i) de beslissing al dan niet subsidie toe te kennen, of 

 
(ii) de mate waarin wordt voldaan aan de verplichtingen van de overeenkomst. 

 
17.3 Gevolgen van niet-naleving  
 
 
Als een begunstigde niet aan alle verplichtingen van dit artikel voldoet, kan het 
subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
ARTIKEL 18 — ADMINISTRATIE BEWAREN — BEWIJSSTUKKEN 
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18.1 Verplichting tot het bewaren van administratie en overige bewijsstukken 
 
De begunstigden moeten gedurende [OPTIE standaard: vijf][OPTIE voor geringe 
subsidies31: drie] jaar na betaling van het saldo de administratie en overige bewijsstukken 
bewaren, zodat de juiste uitvoering van de actie en de als subsidiabel opgevoerde kosten 
kunnen worden aangetoond.  
 
De registers en bewijsstukken moeten op verzoek (zie artikel 17) of in het kader van 
controles, beoordelingen, audits of onderzoeken (zie artikel 22) ter beschikking worden 
gesteld.  
 
Als er sprake is van nog lopende controles, beoordelingen, audits, onderzoeken, geschillen of 
andere vorderingen in verband met de overeenkomst (met inbegrip van afgeleide bevindingen, 
zie artikel 21), moeten de begunstigden de administratie en overige bewijsstukken bewaren tot 
deze procedures zijn afgerond. 
 
De begunstigden moeten de originele documenten bewaren. Digitale en gedigitaliseerde 
documenten worden als origineel beschouwd als ze volgens het toepasselijke nationale recht 
als zodanig worden aangemerkt. [De Commissie][Het Agentschap] kan niet-originele 
documenten aanvaarden als deze naar de mening van [de Commissie][het Agentschap] een 
vergelijkbare mate van verzekering bieden. 
 
18.1.1 Administratie en overige bewijsstukken betreffende de wetenschappelijke en 
technische uitvoering 
 
De begunstigden moeten de administratie en andere bewijsstukken betreffende de 
wetenschappelijke en technische uitvoering van de actie bijhouden volgens de binnen het 
desbetreffende gebied aanvaarde normen. 
 
18.1.2 Registers en overige documentatie ter staving van de gedeclareerde kosten 
 
De begunstigden moeten de administratie en documentatie ter staving van de gedeclareerde 
kosten bewaren, in het bijzonder de volgende stukken: 
 

(a)  voor reële kosten: een goede administratie en andere ondersteunende 
documenten ter staving van de gedeclareerde kosten, zoals contracten, 
subcontracten, facturen en boekhoudbescheiden. Bovendien moeten de gangbare 
kostenberekeningsmethoden en de interne controleprocedures van de begunstigde 
onmiddellijke afstemming tussen de gedeclareerde bedragen, de in de boeken 
vastgelegde bedragen en de in de ondersteunende documentatie vastgelegde 
bedragen mogelijk maken; 

 

                                                 
31  Zie voor de definitie artikel 185 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 

29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële voorschriften van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.) (‘Verordening uitvoeringsvoorschriften 
nr. 1268/2012’): "geringe subsidies" zijn lager dan of gelijk aan 60 000 EUR. 
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(b) voor eenheidskosten: een goede administratie en overige documenten ter staving 
van het aantal gedeclareerde eenheden. [OPTIE voor grensoverschrijdende 
toegang tot onderzoeksinfrastructuren: In deze documenten moeten de namen, 
nationaliteiten en uitzendende instellingen van gebruikers, alsook de aard en de 
omvang van de hun verleende toegang worden vermeld.] Begunstigden hoeven 
niet de reële van toepassing zijnde subsidiabele kosten op te geven of 
bewijsstukken, zoals boekhoudverklaringen, te bewaren of over te leggen om het 
bedrag per eenheid aan te tonen. 

 
Daarnaast moeten de begunstigden voor directe personeelskosten die als 
eenheidskosten worden gedeclareerd en volgens de gangbare 
kostenberekeningsmethoden van de begunstigde zijn berekend, een goede 
administratie bijhouden en documentatie bewaren om aan te tonen dat de 
toegepaste kostenberekeningsmethoden in overeenstemming zijn met de in 
artikel 6.2, punt A, gestelde voorwaarden.  

 
De begunstigden [en gelieerde derden] kunnen aan [de Commissie][het 
Agentschap] een overeenkomstig bijlage 6 opgesteld certificaat ter goedkeuring 
voorleggen, waarin wordt verklaard dat hun gangbare 
kostenberekeningsmethoden in overeenstemming zijn met deze voorwaarden 
("certificaat inzake de methode"). Als het certificaat wordt goedgekeurd zullen 
kosten die overeenkomstig deze methode zijn gedeclareerd, niet op een later 
tijdstip worden betwist, tenzij de begunstigden met het oog op de goedkeuring 
informatie hebben achtergehouden. 

 
(c) voor vaste kosten: een goede administratie en overige bewijsstukken om aan te 

tonen dat de kosten waarop het vaste percentage is toegepast, in aanmerking 
komen voor subsidie. De begunstigden hoeven niet de van toepassing zijnde 
kosten op te geven of bewijsstukken, zoals boekhoudverklaringen, over te leggen 
om het volgens een vast percentage gedeclareerde bedrag te staven.  
 

(d) [OPTIE als in artikel 5.2 is voorzien in een forfaitair bedrag: voor forfaitaire 
kosten: goede administratie en overige bewijsstukken om aan te tonen dat de 
overeenkomstige werkzaamheden of het deel van de actie zoals beschreven in 
bijlage 1 op de juiste manier zijn uitgevoerd. De begunstigden hoeven niet de 
reële subsidiabele kosten op te geven of bewijsstukken, zoals 
boekhoudverklaringen, over te leggen om de hoogte van het gedeclareerde 
forfaitaire bedrag te staven.]  

 
 
De begunstigden moeten daarnaast voor personeelskosten (die worden gedeclareerd als reële 
kosten of op basis van eenheidskosten) een tijdsregistratie bijhouden voor het aantal 
gedeclareerde uren. De tijden moeten schriftelijk worden geregistreerd en ten minste eenmaal 
per maand door de personen die in het kader van de actie werkzaam zijn, en hun supervisors 
worden goedgekeurd. Als een betrouwbare tijdsregistratie van de aan de actie bestede uren 
ontbreekt, kan [de Commissie][het Agentschap] alternatieve bewijzen waaruit het aantal 
gedeclareerde uren blijkt, accepteren, als [de Commissie][het Agentschap] van oordeel is dat 
deze voldoende verzekering bieden.  
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Bij uitzondering hoeven werknemers die uitsluitend werkzaamheden verrichten in het 
kader van de actie geen tijdsregistratie bij te houden als de begunstigde een verklaring 
ondertekent waarin hij bevestigt dat de desbetreffende personen uitsluitend aan de actie 
werken.  
 
[OPTIE toevoegen als artikel 14 van toepassing is: In het geval van kosten die door 
gelieerde derden zijn gedeclareerd (zie artikel 14), moet de begunstigde de originelen van de 
financiële staten en de certificaten betreffende de staten van de gelieerde derden bewaren.] 
 
18.2 Gevolgen van niet-naleving  
 
Als een begunstigde niet aan alle verplichtingen van dit artikel voldoet, komen onvoldoende 
gestaafde kosten niet in aanmerking voor subsidie (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie 
artikel 42). Het subsidiebedrag kan dan worden verminderd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 19 — INDIENING VAN PRESTATIES 
 
19.1 Verplichting tot indiening van prestaties  
 
De coördinator moet de in bijlage 1 genoemde "prestaties" binnen de hierin gestelde termijn 
en overeenkomstig de gestelde voorwaarden indienen.  
 
19.2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien de coördinator niet voldoet aan alle verplichtingen van dit artikel, kan [de 
Commissie][het Agentschap] een of meerdere van de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen 
toepassen. 
 
ARTIKEL 20 — VERSLAGEN— BETALINGSVERZOEKEN 
 
20.1 Algemene verplichting tot indiening van verslagen  
 
 
De coördinator moet bij [de Commissie][het Agentschap] (zie artikel 52) technische en 
financiële verslagen indienen, waaronder inbegrepen verzoeken tot betaling.  
 
 
De verslagen moeten zijn opgesteld volgens de formulieren en templates die door [de 
Commissie][het Agentschap] in het elektronisch uitwisselingssysteem ter beschikking worden 
gesteld (zie artikel 52).  
 
20.2 Verslagperioden 
 
De actie wordt verdeeld in de volgende "verslagperioden": 
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 - VP1: van maand 1 tot en met maand [X] 
 [- VP2: van maand [X+1] tot en met maand [Y] 
 - VP3: van maand [Y+1] tot en met maand [Z] 
 [idem voor overige VP’s] 
 - VPN: van maand [N+1] tot en met [de laatste maand van het project].] 
 
20.3 Periodieke verslagen — Verzoeken om tussentijdse betalingen 
 
De coördinator moet binnen 60 dagen na afloop van elke verslagperiode een periodiek verslag 
indienen.  
 
In het periodieke verslag moet ten minste de volgende informatie worden opgenomen: 
 
(a) een "periodiek technisch verslag" waarin zijn opgenomen:  
 

(i) een beschrijving van de werkzaamheden die zijn verricht door de 
begunstigden; 
 

(ii) een overzicht van de geboekte vooruitgang met het oog op het bereiken van 
de doelstellingen van de actie, met inbegrip van mijlpalen en prestaties zoals 
die in bijlage 1 zijn aangegeven.  
 
Dit verslag dient verklaringen te bevatten voor de verschillen tussen het werk 
dat geacht wordt te zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage 1, en het werkelijk 
uitgevoerde werk.  
 
In het verslag dient daarnaast een beschrijving te zijn opgenomen van het 
gebruik en de verspreiding van de resultaten en, indien dit is vereist volgens 
bijlage 1, een bijgewerkt "plan voor het gebruik en de verspreiding van de 
resultaten"[;][.] 
 
[OPTIE voor het verlenen van grensoverschrijdende toegang tot 
onderzoeksinfrastructuur: Het verslag moet een specificatie bevatten van de 
toegangsactiviteit, de leden van het selectiepanel, de selectieprocedure, de 
exacte omvang van de aan de gebruikersgroepen verleende toegang en een 
beschrijving van hun werkzaamheden, evenals gegevens van de gebruikers, 
met inbegrip van hun naam, nationaliteit en uitzendende instelling).] [OPTIE 
voor het verlenen van toegang tot virtuele diensten: Het verslag moet een 
specificatie bevatten van de toegangsactiviteit, met statistieken van de in de 
desbetreffende periode verleende virtuele toegang, waarin opgenomen het 
aantal gebruikers, de geografische verspreiding van gebruikers en, waar 
mogelijk, informatie/statistieken over de wetenschappelijke resultaten 
(publicaties, octrooien enz.) waarin het gebruik van de infrastructuur wordt 
bevestigd]; 

 
(iii) een samenvatting voor publicatie door [de Commissie][het Agentschap];  
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(iv) de antwoorden uit de "vragenlijst", waarin zaken in verband met de uitvoering 
van de actie en de economische en maatschappelijke effecten zijn opgenomen, 
in het bijzonder in relatie tot de kernprestatie-indicatoren van Horizon 2020 en 
de controlevereisten van Horizon 2020;  
 

(b) een "periodiek financieel verslag" waarin zijn opgenomen: 
 

(i) een "individuele financiële staat" (zie bijlage 4) van elke begunstigde [en van 
elke gelieerde derde] voor de desbetreffende verslagperiode. 
 
De individuele financiële staat moet een specificatie bevatten van de 
subsidiabele kosten (reële kosten, eenheidskosten en vaste kosten [en 
forfaitaire kosten], zie artikel 6) voor elke begrotingscategorie (zie bijlage 2). 

 
De begunstigden [en gelieerde derden] moeten alle subsidiabele kosten 
declareren, ook als, in het geval van reële kosten, eenheidskosten en vaste 
kosten, deze hoger zijn dan de in de geraamde begroting vermelde bedragen 
(zie bijlage 2). Kosten die niet worden gedeclareerd in de individuele 
financiële staat worden niet door [de Commissie][het Agentschap] in 
aanmerking genomen. 
 
Indien voor een verslagperiode een individuele financiële staat niet wordt 
ingediend, mag deze worden opgenomen in het periodieke financiële verslag 
van de volgende verslagperiode. 
 
De individuele financiële staten van de laatste verslagperiode moeten 
bovendien de ontvangsten uit de actie (zie artikel 5.3.3) bevatten. 
 
Elke begunstigde [en elke gelieerde derde] moet verklaren dat: 

 
- de verstrekte informatie volledig, juist en betrouwbaar is, 

 
- de gedeclareerde kosten in aanmerking komen voor subsidie (zie 

artikel 6), 
 

- de kosten worden gestaafd door een juiste administratie en 
ondersteunende documentatie (zie artikel 18) die op verzoek (zie 
artikel 17) of in het kader van controles, beoordelingen, audits of 
onderzoeken (zie artikel 22) zullen worden overgelegd, en  
 

- voor de laatste verslagperiode: dat alle ontvangsten zijn opgegeven (zie 
artikel 5.3.3); 

 
(ii) een beschrijving van gebruikte bronnen en informatie over uitbesteding (zie 

artikel 13) en bijdragen in natura van derden (zie de artikelen 11 en 12) voor 
elke begunstigde [en elke gelieerde derde] voor de desbetreffende 
verslagperiode; 
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(iii) [OPTIE indien het JRC begunstigde is: informatie over het bedrag van elke 
tussentijdse betaling en de betaling van het saldo dat door de Commissie aan 
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Joint Research Centre - 
JRC) moet worden betaald;][OPTIE: niet van toepassing;] 
  

(iv) een "periodieke financiële overzichtstaat" (zie bijlage 4), die automatisch 
door het elektronische uitwisselingssysteem wordt gegenereerd en waarin de 
individuele financiële staten voor de desbetreffende verslagperiode zijn 
samengevoegd, en waarin is opgenomen, uitgezonderd in de staat voor de 
laatste periode, het verzoek om tussentijdse betaling. 
 

20.4 Eindverslag — Verzoek om betaling van het saldo 
 
Naast het periodieke verslag over de laatste verslagperiode moet de coördinator binnen 60 
dagen na afloop van de laatste verslagperiode het eindverslag indienen. 
 
In het eindverslag moet ten minste de volgende informatie worden opgenomen: 

 
 
(a) een "technisch eindverslag" met een voor publicatie bestemde samenvatting, waarin 

zijn opgenomen: 
 

(i) een overzicht van de resultaten en het gebruik en de verspreiding hiervan, 
 

(ii) de conclusies uit de actie, en 
 

(iii) de socio-economische effecten van de actie. 
 

(b) een "financieel eindverslag" waarin zijn opgenomen:  
 

(i) een "definitieve financiële overzichtstaat" (zie bijlage 4), die automatisch 
door het elektronische uitwisselingssysteem wordt gegenereerd, waarin de 
individuele financiële staten voor alle verslagperioden zijn samengevoegd en 
die het verzoek om betaling van het saldo bevat, en  
 

(ii) een "certificaat betreffende de financiële staten" (opgesteld overeenkomstig 
bijlage 5) voor elke begunstigde [en elke gelieerde derde], als deze verzoekt 
om een totale bijdrage van 325 000 EUR of meer, ter vergoeding van reële 
kosten en eenheidskosten die zijn berekend op basis van de gangbare 
kostenberekeningsmethoden van de begunstigde (zie artikel 5.2 en artikel 6.2, 
punt A). 

 
20.5 Informatie over cumulatieve verrichte uitgaven  
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[OPTIE voor subsidies van grote bedragen met een verslagperiode langer dan 18 
maanden32: Naast de hierboven vermelde vereisten voor de verslaglegging (artikelen 20.1 tot 
en met 20.3) moet de coördinator [de Commissie][het Agentschap] jaarlijks voor [31 
december][30 november] inlichten over de cumulatieve uitgaven die door de begunstigden 
zijn verricht vanaf de begindatum van de actie.  
 
Deze informatie is vereist in verband met de financiële administratie van [de Commissie][het 
Agentschap] en wordt niet gebruikt voor het berekenen van het definitieve subsidiebedrag.]  
 
[OPTIE: niet van toepassing] 

 
20.6 Valuta voor financiële staten en omrekening in euro  
 
Financiële staten moeten worden opgesteld in euro.  
 
Begunstigden [en gelieerde derden] die een boekhouding voeren in een valuta anders dan de 
euro, moeten de in een andere valuta gemaakte kosten in euro omzetten tegen het gemiddelde 
van de dagelijkse wisselkoersen die worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, C-serie, berekend over de desbetreffende verslagperiode.  
 
Indien in het Publicatieblad van de Europese Unie voor de desbetreffende valuta geen 
dagelijkse wisselkoers voor de euro wordt gepubliceerd, moet de valuta worden omgerekend 
tegen de maandelijkse boekhoudkundige koersen die op de website van de Commissie worden 
bekendgemaakt, berekend over de desbetreffende verslagperiode.  
 
Begunstigden [en gelieerde derden] met een boekhouding in euro moeten in andere valuta 
gemaakte kosten omzetten in euro overeenkomstig hun gangbare boekhoudpraktijken. 
 
20.7 Taal van verslagen 
 
Alle verslagen (zowel technische als financiële, met inbegrip van financiële staten) moeten 
worden ingediend in de taal van de onderhavige overeenkomst. 
 
20.8 Gevolgen van niet-naleving — Opschorting van de betaling — Beëindiging 
 
Indien de ingediende verslagen niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, kan 
[de Commissie][het Agentschap] de betaling opschorten (zie artikel 47) en een of meerdere 
van de overige maatregelen als beschreven in hoofdstuk 6 toepassen. 
 
Indien de coördinator de verplichting om de verslagen in te dienen niet nakomt en hier ook 
niet binnen 30 dagen na een schriftelijke herinnering van [de Commissie][het Agentschap] 
aan voldoet, kan de overeenkomst worden beëindigd (zie artikel 50). 
  
ARTIKEL 21 — BETALINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN  
 
                                                 
32  Toevoegen in het geval van subsidies van meer dan 5 miljoen EUR waarvoor voorfinanciering wordt betaald 

en waarvoor de verslagperioden voor tussentijdse betalingen of de betaling van het saldo langer zijn dan 
achttien maanden.  
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21.1 Te verrichten betalingen 
 
 De coördinator ontvangt de volgende betalingen: 
  

- één voorfinanciering; 
 

- een of meer tussentijdse betalingen, gebaseerd op het verzoek of de verzoeken om 
tussentijdse betaling (zie artikel 20), en 
 

-  een betaling van het saldo, gebaseerd op het verzoek om betaling van het saldo (zie 
artikel 20). 

 
 
21.2 Voorfinanciering — Bedrag — Ingehouden bedrag voor het garantiefonds 
 
De voorfinanciering dient om de begunstigden kasmiddelen te verstrekken.  
 
Voorfinanciering blijft tot de betaling van het saldo eigendom van de EU. 
 
De voorfinanciering bedraagt [bedrag invullen (bedrag in letters invullen)] euro. 
 
[De Commissie][Het Agentschap] betaalt de voorfinanciering aan de coördinator binnen 30 
dagen na de begindatum van de actie (zie artikel 3) of, indien dit later is, na inwerkingtreding 
van de overeenkomst (zie artikel 58), tenzij artikel 48 van toepassing is.  
 
 
Een bedrag van [bedrag invullen (bedrag in letters invullen)] EUR, overeenkomend met 5 % 
van het maximale subsidiebedrag (zie artikel 5.1), wordt door [de Commissie][het 
Agentschap] ingehouden op de voorfinanciering en overgemaakt naar het "garantiefonds". 
 
 
[OPTIE indien het JRC begunstigde is: Het in verband met het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek (JRC) toegekende deel van de voorfinanciering ([bedrag invullen (bedrag in 
letters invullen)] wordt niet aan de coördinator betaald, maar voor het JRC door [de 
Commissie][het Agentschap] beheerd.] 
 
21.3 Tussentijdse betalingen — Bedrag — Berekening 
 
Middels tussentijdse betalingen worden de subsidiabele kosten die voor de uitvoering van de 
actie zijn gemaakt gedurende de desbetreffende verslagperioden, vergoed. 
 
 
[De Commissie][Het Agentschap] betaalt de coördinator het voor de tussentijdse betaling 
verschuldigde bedrag binnen 90 dagen na ontvangst van het periodieke verslag (zie 
artikel 20.3), tenzij artikel 47 of artikel 48 van toepassing is. 
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De betaling wordt uitgevoerd wanneer het periodieke verslag is goedgekeurd. Goedkeuring 
houdt niet noodzakelijkerwijs in dat de inhoud van het verslag voldoet aan de eisen 
betreffende naleving en waarachtigheid, volledigheid en correctheid. 
 
Het voor de tussentijdse betaling verschuldigde bedrag wordt door [de Commissie][het 
Agentschap] berekend middels de volgende stappen: 
 

Stap 1 – Toepassing van de vergoedingspercentages 
 
Stap 2 – Beperking tot 90 % van het maximale subsidiebedrag  

 
21.3.1 Stap 1 – Toepassing van de vergoedingspercentages  
 
De vergoedingspercentages (zie artikel 5.2) worden toegepast op de subsidiabele kosten (reële 
kosten, eenheidskosten en vaste kosten [en forfaitaire kosten]; zie artikel 6) die voor de 
desbetreffende verslagperiode door de begunstigden [en de gelieerde derden] zijn 
gedeclareerd (zie artikel 20) en door [de Commissie][het Agentschap] zijn goedgekeurd (zie 
hierboven). 

 
21.3.2 Stap 2 — Beperking tot 90 % van het maximale subsidiebedrag 

 
Het totale bedrag van de voorfinanciering en tussentijdse betalingen mag niet hoger zijn dan 
90 % van het maximale subsidiebedrag zoals vermeld in artikel 5.1. Het maximale bedrag 
voor een bepaalde tussentijdse betaling wordt als volgt berekend:  
 

{90 % van het maximale subsidiebedrag (zie artikel 5.1)  
 

min 
 

{voorfinanciering en eerdere tussentijdse betalingen}}. 
 
21.4 Betaling van het saldo — Bedrag — Berekening — Vrijgave van het voor het 

garantiefonds ingehouden bedrag 
 
Met de betaling van het saldo wordt het resterende deel van de subsidiabele kosten die door 
de begunstigden voor de uitvoering van de actie zijn gemaakt, vergoed.  
 
Indien het totaalbedrag van de eerdere betalingen hoger is dan het definitieve subsidiebedrag 
(zie artikel 5.3), heeft de betaling van het saldo de vorm van een terugvordering (zie 
artikel 44).  
 
 
Indien het totaalbedrag van de eerdere betalingen lager is dan het definitieve subsidiebedrag, 
betaalt [de Commissie][het Agentschap] het saldo binnen 90 dagen na ontvangst van het 
eindverslag (zie artikel 20.4), tenzij artikel 47 of artikel 48 van toepassing is. 
 



Subsidieovereenkomst nr.: [nummer invoegen] [acroniem invoegen] [oproepcode van de hoofdoproep 
invoegen] 

  
Modelsubsidieovereenkomst H2020: Algemene MSO met meerdere begunstigden: december 2013 

 

52 
 

De betaling wordt uitgevoerd wanneer het eindverslag is goedgekeurd. Goedkeuring houdt 
niet noodzakelijkerwijs in dat de inhoud van het verslag voldoet aan de eisen betreffende 
naleving en waarachtigheid, volledigheid en correctheid. 
 
Het verschuldigde saldobedrag wordt door [de Commissie][het Agentschap] berekend door 
het definitieve subsidiebedrag zoals bepaald overeenkomstig artikel 5.3, te verminderen met 
het totale bedrag van de reeds ontvangen voorfinanciering en eventuele tussentijdse 
betalingen. 
 

{definitief subsidiebedrag (zie artikel 5.3) 
 

min 
 

{reeds ontvangen voorfinanciering en eventuele tussentijdse betalingen}}. 
 
Wanneer het saldo wordt betaald, wordt tevens het voor het garantiefonds ingehouden bedrag 
(zie hierboven) vrijgegeven. 
 

- als het saldo positief is, wordt het vrijgegeven bedrag in zijn geheel aan de coördinator 
betaald tezamen met het verschuldigde saldobedrag;  

 
- als het saldo negatief is (betaling van het saldo heeft de vorm van een terugvordering), 

wordt het vrijgegeven bedrag verminderd met het bedrag van het saldo (zie 
artikel 44.1.2). Als het resulterende bedrag: 
 

- positief is, wordt dit betaald aan de coördinator 
 

- negatief is, wordt dit ingevorderd.  
 
Het te betalen bedrag mag echter, zonder dat toestemming van de begunstigde nodig is, 
worden verrekend met enig ander bedrag dat door de Commissie of een uitvoerend 
agentschap aan de begunstigde verschuldigd is (uit de begroting van de EU of Euratom), tot 
de maximale EU-bijdrage die voor de betrokken begunstigde in de geraamde begroting is 
opgenomen (zie bijlage 2). 
 
21.5 Kennisgeving van de verschuldigde bedragen  
 
Wanneer [de Commissie][het Agentschap] een betaling verricht, wordt de coördinator 
formeel ingelicht over het te ontvangen bedrag, waarbij wordt vermeld of het een tussentijdse 
betaling of de betaling van het saldo betreft.  
 
In het geval van een betaling van het saldo wordt in de kennisgeving tevens het definitieve 
subsidiebedrag vermeld.  
 
In het geval van een vermindering van de subsidie of terugvordering van onterecht 
toegekende bedragen, wordt de kennisgeving voorafgegaan door de contradictoire procedure 
zoals die wordt beschreven in de artikelen 43 en 44.  
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21.6 Valuta voor betalingen  
 
Alle betalingen door [de Commissie][het Agentschap] worden verricht in euro.  
 
21.7 Betalingen aan de coördinator — Verdeling over de begunstigden  
 
De coördinator ontvangt de betalingen.  
 
Betalingen aan de coördinator ontheffen [de Commissie][het Agentschap] van [haar][zijn] 
betalingsverplichting.  
 
De coördinator dient de betalingen zonder ongerechtvaardigde vertraging over de 
begunstigden te verdelen. 
 
De voorfinanciering mag echter alleen worden verdeeld: 
 

(a) indien het aantal begunstigden dat minimaal vereist is krachtens de uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen, is toegetreden tot de overeenkomst (zie artikel 56) en 
 

(b) onder de begunstigden die tot de overeenkomst zijn toegetreden (zie artikel 56). 
 
21.8 Bankrekening voor betalingen  
 
Alle betalingen worden overgemaakt naar de volgende bankrekening: 
  

Naam van de bank: […]  
Adres van het filiaal: […]  
Volledige naam van de rekeninghouder: […]  
Volledig rekeningnummer (inclusief de bankcodes): […]  
[IBAN-code: […]]33 

 
21.9 Kosten voor overmakingen  
 
De kosten voor de overmakingen worden als volgt verdeeld:  
 

- [de Commissie][het Agentschap] betaalt de overmakingskosten die door [haar][zijn] 
bank in rekening worden gebracht; 

 
- de begunstigde betaalt de overmakingskosten die door zijn bank in rekening worden 

gebracht; 
 

- de partij die verantwoordelijk is voor een herhaalde overmaking, betaalt alle kosten 
van deze herhaalde overmaking. 

 
21.10 Datum van betaling  
 

                                                 
33 Voor landen waar de IBAN-code niet van toepassing is, wordt de BIC- of SWIFT-code gebruikt. 
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Betalingen door [de Commissie][het Agentschap] worden geacht te zijn verricht op de datum 
waarop ze zijn afgeboekt van de rekening van [de Commissie][het Agentschap].  
 
21.11 Gevolgen van niet-naleving 
 
 
21.11.1 Indien [de Commissie][het Agentschap] niet binnen de betalingstermijn (zie 
hierboven) betaalt, kunnen de begunstigden aanspraak maken op rente over niet-tijdige 
betaling tegen de rentevoet die door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt toegepast voor 
zijn basisherfinancieringstransacties in euro ("referentievoet"), vermeerderd met drieënhalve 
punt. De referentievoet is de rentevoet die geldt op de eerste dag van de maand waarin de 
betalingstermijn verstrijkt, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, 
C-serie.  
 
Als de rente over de niet-tijdige betaling lager is dan of gelijk is aan 200 EUR, wordt deze 
alleen dan aan de coördinator betaald indien deze hiertoe binnen twee maanden na ontvangst 
van de niet-tijdige betaling schriftelijk heeft verzocht. 
 
Er is geen rente over niet-tijdige betaling verschuldigd indien alle begunstigden EU-lidstaten 
zijn (met inbegrip van lokale en regionale regeringsdiensten en andere overheidsinstanties die 
voor deze overeenkomst namens een lidstaat optreden). 
 
Verlenging van de betalingstermijn en opschorting van betalingen (zie de artikelen 47 en 48) 
worden niet beschouwd als niet-tijdige betaling. 
 
De rente over een niet-tijdige betaling wordt berekend vanaf de dag nadat de betalingstermijn 
afloopt (zie hierboven) tot en met de dag waarop de betaling plaatsvindt.  
 
Rente over niet-tijdige betalingen wordt niet meegerekend bij de bepaling van het definitieve 
subsidiebedrag. 
  
21.11.2 Indien de coördinator niet aan alle verplichtingen van dit artikel voldoet, kan de 
subsidie worden verminderd (zie artikel 43) en kan de overeenkomst of de deelname van de 
coördinator worden beëindigd (zie artikel 50).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
ARTIKEL 22 — CONTROLES, BEOORDELINGEN, AUDITS EN ONDERZOEKEN 

— EXTRAPOLATIE VAN BEVINDINGEN 
 
 
22.1 Controles, beoordelingen en audits door de Commissie [en het Agentschap] 
 
22.1.1 Recht op het uitvoeren van controles 
 
De Commissie [of het Agentschap] controleert gedurende de uitvoering of na afloop van de 
actie of deze op de juiste manier wordt of is uitgevoerd en of wordt voldaan aan de 
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verplichtingen krachtens deze overeenkomst. Hiertoe behoort de beoordeling van prestaties en 
verslagen.  
 
De Commissie [of het Agentschap] kan hierin worden ondersteund door externe personen of 
instanties. 
 
De Commissie [of het Agentschap] kan tevens om aanvullende informatie verzoeken 
overeenkomstig artikel 17. De Commissie [of het Agentschap] kan begunstigden verzoeken 
dergelijke informatie rechtstreeks aan de Commissie [of het Agentschap] te verstrekken.  
 
De inlichtingen moeten juist, duidelijk en volledig zijn en in de vereiste vorm, ook 
elektronisch, worden verstrekt. 
 
22.1.2 Recht op het uitvoeren van beoordelingen  
 
De Commissie [of het Agentschap] kan gedurende de uitvoering van of na afloop van de actie 
beoordelingen uitvoeren aangaande een juiste uitvoering van de actie (waartoe behorend de 
beoordeling van prestaties en verslagen), de nakoming van de verplichtingen krachtens deze 
overeenkomst en de aanhoudende wetenschappelijke en technologische relevantie van de 
actie.  
 
Er kunnen tot twee jaar na betaling van het saldo beoordelingen worden geïnitieerd. De 
betrokken coördinator of begunstigde wordt vooraf formeel van een beoordeling in kennis 
gesteld. De datum van de formele kennisgeving wordt beschouwd als de begindatum van de 
beoordeling. 
 
Als een beoordeling betrekking heeft op een derde (zie de artikelen 10 tot en met 16), moet de 
betrokken begunstigde deze derde in kennis stellen.  
 
De Commissie [of het Agentschap] kan beoordelingen direct uitvoeren (middels eigen 
medewerkers) of indirect (middels hiertoe aangewezen externe personen of instanties). De 
betrokken coördinator of begunstigde ontvangt van de Commissie [of het Agentschap] de 
gegevens van de externe personen of instanties. De coördinator of begunstigde heeft het recht 
om bezwaar te maken tegen de aanstelling om redenen van commerciële vertrouwelijkheid.  
 
De betrokken coördinator of begunstigde moet binnen de vereiste termijn alle gegevens 
overleggen in aanvulling op prestaties en verslagen die reeds eerder zijn ingediend, met 
inbegrip van gegevens betreffende gebruikte bronnen. De Commissie [of het Agentschap] kan 
begunstigden verzoeken deze informatie rechtstreeks over te leggen.  
 
De betrokken coördinator of begunstigde kan worden verzocht deel te nemen aan 
bijeenkomsten, ook met externe deskundigen.  
 
Voor beoordelingen ter plaatse moeten begunstigden toegang verlenen tot hun werklocaties 
en panden, ook aan externe personen of instanties, en moeten zij ervoor zorgen dat de vereiste 
informatie onmiddellijk beschikbaar is. 
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De inlichtingen moeten juist, duidelijk en volledig zijn en in de vereiste vorm, ook 
elektronisch, worden verstrekt. 
  
Op basis van de beoordelingsresultaten wordt een "beoordelingsverslag" opgesteld.  
 
De Commissie [of het Agentschap] stelt de betrokken coördinator of begunstigde formeel in 
kennis van het beoordelingsverslag, waarna deze binnen 30 dagen formeel opmerkingen kan 
aantekenen ("contradictoire beoordelingsprocedure").  
 
Beoordelingen (waaronder begrepen beoordelingsverslagen) worden opgesteld in de taal van 
de onderhavige overeenkomst.  
 
22.1.3  Recht op het uitvoeren van audits 
 
De Commissie [of het Agentschap] kan gedurende de uitvoering van of na afloop van de actie 
audits uitvoeren aangaande een juiste uitvoering van de actie en de nakoming van de 
verplichtingen krachtens deze overeenkomst.  
 
Er kunnen tot twee jaar na betaling van het saldo audits worden geïnitieerd. De betrokken 
coördinator of begunstigde wordt vooraf formeel van een audit in kennis gesteld. De datum 
van de formele kennisgeving wordt beschouwd als de begindatum van de audit. 
 
Als een audit betrekking heeft op een derde (zie de artikelen 10 tot en met 16), moet de 
betrokken begunstigde deze derde in kennis stellen.  
 
De Commissie [of het Agentschap] kan audits direct uitvoeren (middels eigen medewerkers) 
of indirect (middels hiertoe aangewezen externe personen of instanties). De betrokken 
coördinator of begunstigde ontvangt van de Commissie [of het Agentschap] de gegevens van 
de externe personen of instanties. De coördinator of begunstigde heeft het recht om bezwaar 
te maken tegen de aanstelling om redenen van commerciële vertrouwelijkheid.  
 
De betrokken coördinator of begunstigde moet binnen de vereiste termijn alle gegevens 
overleggen (met inbegrip van de volledige boekhouding, individuele salarisstroken en overige 
persoonlijke gegevens) waarmee kan worden aangetoond dat de overeenkomst wordt of is 
nagekomen. De Commissie [of het Agentschap] kan begunstigden verzoeken deze informatie 
rechtstreeks over te leggen. 
 
Voor audits ter plaatse moeten begunstigden toegang verlenen tot hun werklocaties en 
panden, ook aan externe personen of instanties, en moeten zij ervoor zorgen dat de vereiste 
informatie onmiddellijk beschikbaar is. 
 
De inlichtingen moeten juist, duidelijk en volledig zijn en in de vereiste vorm, ook 
elektronisch, worden verstrekt. 
  
Op basis van de auditresultaten wordt een "ontwerpauditverslag" opgesteld.  
 
De Commissie [of het Agentschap] stelt de betrokken coördinator of begunstigde formeel in 
kennis van het ontwerpauditverslag, waarna deze binnen 30 dagen formeel opmerkingen kan 
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aantekenen ("contradictoire auditprocedure"). Deze termijn kan in gemotiveerde gevallen 
door de Commissie [of het Agentschap] worden verlengd. 
 
In het "definitieve auditverslag" worden alle opmerkingen van de betrokken coördinator of 
begunstigde in aanmerking genomen. De coördinator of begunstigde wordt formeel in kennis 
gesteld van het verslag.  
 
Audits (inclusief auditverslagen) worden opgesteld in de taal van de onderhavige 
overeenkomst.  
 
De Commissie [of het Agentschap] heeft daarnaast toegang tot de wettelijke administratie van 
begunstigden voor de periodieke beoordeling van eenheidskosten of vaste bedragen [of 
forfaitaire bedragen]. 
 
22.2 Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)  
 
Overeenkomstig Verordening (EU, EURATOM) nr. 883/201334 en Verordening 
(EURATOM, EG) nr. 2185/9635 (en in overeenstemming met de hierin opgenomen 
bepalingen en procedures) kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) op ieder 
moment gedurende de uitvoering en na afloop van de actie onderzoekingen uitvoeren, met 
inbegrip van controles en inspecties ter plaatse, teneinde vast te stellen of er in verband met de 
op grond van deze overeenkomst gefinancierde actie sprake is van fraude, corruptie of enig 
andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de EU schaadt.  
 
22.3 Controles en audits door de Europese Rekenkamer  
 
Overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) en artikel 161 van het Financieel Reglement nr. 966/201236 mag de Europese 
Rekenkamer op ieder moment gedurende de uitvoering of na afloop van de actie audits 
uitvoeren. De Europese Rekenkamer heeft recht op toegang voor het uitvoeren van controles 
en audits. 
 
22.4 Controles, beoordelingen, audits en onderzoeken voor internationale 

organisaties  
 
[OPTIE voor internationale organisaties: Overeenkomstig haar financieel reglement kunnen 
de Europese Unie, waaronder begrepen het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

                                                 
34  Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 

betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1). 

35  Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/1996 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en 
verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, 
blz. 2). 

36  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële voorschriften van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot 
intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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en de Europese Rekenkamer, ook ter plaatse controles, beoordelingen, audits en onderzoeken 
uitvoeren.  
 
Dit artikel wordt toegepast overeenkomstig specifieke overeenkomsten die de internationale 
organisatie en de Europese Unie dienaangaande hebben gesloten.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
22.5 Gevolgen van bevindingen uit controles, beoordelingen, audits en onderzoeken – 

Extrapolatie van bevindingen 
 
22.5.1  Bevindingen omtrent deze subsidie 
 
Naar aanleiding van bevindingen van controles, beoordelingen, audits of onderzoeken die in 
de context van deze subsidie zijn uitgevoerd, kan worden besloten tot de afwijzing van niet-
subsidiabele kosten (zie artikel 42), verlaging van de subsidie (zie artikel 43), terugvordering 
van onverschuldigde bedragen (zie artikel 44) of andere in hoofdstuk 6 beschreven 
maatregelen. 
 
Afwijzing van kosten of verlaging van de subsidie nadat het saldo is betaald, heeft herziening 
van het definitieve subsidiebedrag tot gevolg (zie artikel 5.4). 
 
Naar aanleiding van bevindingen van controles, beoordelingen, audits of onderzoeken kan om 
wijziging van bijlage 1 worden verzocht (zie artikel 55).  
 
Controles, beoordelingen, audits of onderzoeken waarbij stelselmatige of terugkerende fouten, 
onregelmatigheden of niet-nakoming van verplichtingen zijn vastgesteld, kunnen ook 
gevolgen met zich meebrengen voor andere EU- of Euratomsubsidies die onder soortgelijke 
voorwaarden zijn verleend ("extrapolatie van bevindingen omtrent deze subsidie naar 
andere subsidies"). 
 
Voorts kunnen bevindingen van een OLAF-onderzoek leiden tot strafvervolging volgens 
nationaal recht. 
 
22.5.2 Bevindingen omtrent andere subsidies  
 
De Commissie [of het Agentschap] kan bevindingen omtrent andere subsidies naar deze 
subsidie extrapoleren ("extrapolatie van bevindingen omtrent andere subsidies naar deze 
subsidie") wanneer 
 

(a) de betrokken begunstigde zich in verband met andere EU- of Euratomsubsidies die 
onder soortgelijke voorwaarden zijn verleend, heeft schuldig gemaakt aan 
stelselmatige of terugkerende fouten, onregelmatigheden of fraude of verplichtingen 
niet is nagekomen die een belangrijke invloed hebben op deze subsidie, en 

 
(b) de begunstigde niet later dan twee jaar na betaling van het saldo van deze subsidie 

formeel van deze bevindingen in kennis wordt gesteld, alsook van de lijst van 
subsidies die door deze bevindingen worden getroffen.  
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De extrapolatie van bevindingen kan de afwijzing van kosten (zie artikel 42), verlaging van de 
subsidie (zie artikel 43), terugvordering van onverschuldigde bedragen (zie artikel 44), 
opschorting van betalingen (zie artikel 48), opschorting van de actie (zie artikel 49) of 
beëindiging van de overeenkomst (zie artikel 50) tot gevolg hebben. 
 
22.5.3 Procedure  
 
De Commissie [of het Agentschap] stelt de betrokken begunstigde formeel in kennis van de 
stelselmatige of terugkerende fouten, alsook van de lijst van subsidies die door de 
bevindingen worden getroffen.  
 
22.5.3.1 Wanneer de bevindingen betrekking hebben op de subsidiabiliteit van kosten bevat 
de formele kennisgeving: 

 
(a) een uitnodiging tot indiening van opmerkingen over de lijst van subsidies die door de 

bevindingen worden getroffen; 
 

(b) een verzoek tot indiening van herziene financiële staten voor alle getroffen subsidies;  
 

(c) het correctiepercentage voor extrapolatie dat door de Commissie [of het 
Agentschap] op basis van de stelselmatige of terugkerende fouten is vastgesteld, voor 
het berekenen van de bedragen die worden afgewezen wanneer de betrokken 
begunstigde  
 

(i)  meent dat de indiening van herziene financiële staten niet mogelijk of haalbaar 
is, of 
 

(ii) geen herziene financiële staten indient. 
 

Vanaf het moment dat hij de kennisgeving ontvangt, heeft de betrokken begunstigde 90 dagen 
de tijd voor het indienen van opmerkingen, herziene financiële staten of een voorstel voor een 
naar behoren onderbouwde alternatieve correctiemethode. Deze termijn kan in 
gerechtvaardigde gevallen door de Commissie [of het Agentschap] worden verlengd. 
 
De Commissie [of het Agentschap] bepaalt de bedragen die op basis van de herziene 
financiële staten worden afgewezen als de herziene financiële staten door de Commissie [of 
het Agentschap] worden goedgekeurd. 
 
Indien de Commissie [of het Agentschap] geen opmerkingen of herziene financiële staten 
ontvangt, de opmerkingen of voorgestelde alternatieve correctiemethode niet aanvaardt, of de 
herziene financiële staten niet goedkeurt, stelt [zij][het] de betrokken begunstigde formeel in 
kennis van de toepassing van het correctiepercentage voor extrapolatie waarvan de 
begunstigde oorspronkelijk kennis is gegeven. 

 
Indien de Commissie [of het Agentschap] de door de betrokken begunstigde voorgestelde 
alternatieve correctiemethode aanvaardt, stelt [zij][het] de begunstigde formeel in kennis van 
de toepassing van de aanvaarde alternatieve correctiemethode.  



Subsidieovereenkomst nr.: [nummer invoegen] [acroniem invoegen] [oproepcode van de hoofdoproep 
invoegen] 

  
Modelsubsidieovereenkomst H2020: Algemene MSO met meerdere begunstigden: december 2013 

 

60 
 

 
22.5.3.2 Wanneer de bevindingen betrekking hebben op de onjuiste uitvoering of niet-
nakoming van een andere verplichting bevat de formele kennisgeving: 
 

(a) een uitnodiging tot indiening van opmerkingen over de lijst van subsidies die door de 
bevindingen worden getroffen; 
 

(b) het vaste percentage dat de Commissie [of het Agentschap] voornemens is toe te 
passen overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel. 

 
Vanaf het moment dat de begunstigde de kennisgeving ontvangt, heeft hij 90 dagen de tijd 
voor het indienen van opmerkingen, herziene financiële staten of een voorstel voor een naar 
behoren gemotiveerd alternatief vast percentage.  

 
Indien de Commissie [of het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of het voorgestelde 
alternatieve vaste percentage niet aanvaardt, stelt [zij][het] de betrokken begunstigde formeel 
in kennis van de toepassing van het vaste percentage waarvan hem oorspronkelijk kennis is 
gegeven. 

 
Indien de Commissie [of het Agentschap] het door de betrokken begunstigde voorgestelde 
vaste percentage aanvaardt, stelt [zij][het] de begunstigde formeel in kennis van de toepassing 
van het aanvaarde alternatieve vaste percentage.  
 
22.6 Gevolgen van niet-naleving  
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
worden onvoldoende gemotiveerde kosten niet-subsidiabel (zie artikel 6) en afgewezen (zie 
artikel 42).  
 
Bedoelde schendingen kunnen ook een van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen 
tot gevolg hebben.  
 
ARTIKEL 23 – EVALUATIE VAN HET EFFECT VAN DE ACTIE 
 
23.1 Recht om het effect van de actie te evalueren 
 
De Commissie [of het Agentschap] kan op basis van de doelstelling van het [EU-] [Euratom] 
programma tussentijdse en eindeffectevaluaties uitvoeren.  
 
Met deze evaluaties kan tijdens de uitvoering van de actie en tot uiterlijk 
[STANDAARDOPTIE: vijf][OPTIE voor geringe subsidies: drie] jaar na betaling van het 
saldo worden begonnen. De evaluatie wordt geacht te zijn begonnen op de datum dat de 
coördinator of begunstigden hiervan officieel in kennis zijn gesteld. 
  
De Commissie [of het Agentschap] kan deze evaluaties door eigen medewerkers of door 
daartoe gemachtigde externe instanties of personen laten uitvoeren. 
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De coördinator of begunstigden verstrekt/verstrekken alle voor het evalueren van het effect 
van de actie noodzakelijke informatie, waaronder begrepen informatie in elektronische vorm. 
 
23.2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de Commissie [of het Agentschap] de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen.  
 
 
AFDELING 3 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT 

BACKGROUND EN RESULTATEN 
 
ONDERAFDELING 1 ALGEMEEN 
 
ARTIKEL 23 BIS – BEHEER VAN INTELLECTUELE EIGENDOM  
 
23 bis 1 Verplichting tot het nemen van maatregelen ter uitvoering van de 

Aanbeveling van de Commissie betreffende het beheer van intellectuele eigendom 
bij kennisoverdracht  

 
Begunstigden die een universiteit of andere publieke onderzoeksorganisatie zijn, nemen 
maatregelen ter uitvoering van de beginselen die zijn omschreven in de punten 1 en 2 van de 
Code voor goede praktijken die als bijlage bij de Aanbeveling van de Commissie betreffende 
het beheer van intellectuele eigendom bij kennisoverdracht37 is gevoegd.  
 
Dit laat de verplichtingen van de onderafdelingen 2 en 3 van deze afdeling onverlet. 
 
De begunstigden zorgen ervoor dat bij de actie betrokken onderzoekers en derden kennis 
hebben van die beginselen. 
 
23 bis 2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan [de Commissie][het Agentschap] de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen.  
 
ONDERAFDELING 2 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING 
TOT BACKGROUND  
 
ARTIKEL 24 – OVEREENKOMST BETREFFENDE BACKGROUND 
 
De begunstigden moeten schriftelijk overeenkomen wat de background voor de actie is 
("overeenkomst betreffende background").  
 

                                                 
37  Aanbeveling van de Commissie van 10  april 2008 betreffende het beheer van intellectuele eigendom bij 

kennisoverdracht en een code van goede praktijken voor universiteiten en andere publieke 
onderzoeksorganisaties (C (2008) 1329). 
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Onder "background" wordt het volgende verstaan: gegevens, knowhow of informatie – 
ongeacht de vorm of aard ervan (materieel of immaterieel), waaronder begrepen alle rechten, 
zoals intellectuele-eigendomsrechten – die  
 

(a) vóór hun toetreding tot onderhavige overeenkomst in het bezit is van de begunstigden, 
en 
 

(b)  nodig is voor het uitvoeren van de actie of exploiteren van de resultaten. 
 
ARTIKEL 25 – TOEGANGSRECHTEN VOOR BACKGROUND  
 
25.1 Uitoefening van toegangsrechten – Afstand doen van toegangsrechten – Geen 

recht om sublicenties te verlenen 
 
Voor het uitoefenen van toegangsrechten moet vooraf een schriftelijk verzoek worden 
ingediend ("verzoek om toegang").  
 
Onder "toegangsrechten" wordt het volgende verstaan: de rechten om resultaten of 
background te gebruiken onder de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden. 
 
Het afstand doen van toegangsrechten is slechts geldig indien dit schriftelijk gebeurt. 
 
Tenzij anders overeengekomen, omvatten toegangsrechten niet het recht om sublicenties te 
verlenen.  
 
25.2 Toegangsrechten voor andere begunstigden, voor het uitvoeren van de eigen 

taken van die begunstigden in het kader van de actie 
 
De begunstigden verlenen elkaar toegang – vrij van royalty’s – tot background die nodig is 
om hun eigen taken in het kader van het project uit te kunnen voeren, tenzij de begunstigde 
die de background in zijn bezit heeft, vóór zijn toetreding tot onderhavige overeenkomst 
 

(a) de andere begunstigden ervan in kennis heeft gesteld dat toegang tot zijn background 
onderhevig is aan wettelijke of andere beperkingen, waaronder begrepen rechten van 
derden (met inbegrip van personeel) die zich daartegen verzetten, of 
 

(b) met de andere begunstigden is overeengekomen dat toegang niet vrij van royalty’s 
wordt verleend.  

  
25.3 Toegangsrechten voor andere begunstigden, voor de exploitatie van de eigen 

resultaten van die begunstigden 
 
De begunstigden verlenen elkaar toegang – onder eerlijke en redelijke voorwaarden – tot 
background die nodig is voor de exploitatie van hun eigen resultaten, tenzij de begunstigde 
die de background in zijn bezit heeft, de andere begunstigden er vóór zijn toetreding tot 
onderhavige overeenkomst van in kennis heeft gesteld dat toegang tot zijn background 
onderhevig is aan wettelijke  of andere beperkingen, waaronder begrepen rechten van derden 
(met inbegrip van personeel) die zich daartegen verzetten. 
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Onder "eerlijke en redelijke voorwaarden" wordt het volgende verstaan: passende 
voorwaarden, met inbegrip van eventuele financiële voorwaarden of voorwaarden inzake 
royaltyvrije toegang, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van 
het verzoek om toegang, bijvoorbeeld de feitelijke of potentiële waarde van de resultaten of 
background waartoe om toegang is verzocht en/of de reikwijdte, duur of andere kenmerken 
van de beoogde exploitatie. 
 
Een verzoek om toegang kan worden gedaan tot uiterlijk één jaar na de in artikel 3 genoemde 
termijn, tenzij anders is overeengekomen.  
 
25.4 Toegangsrechten voor gelieerde entiteiten 
 
Tenzij in de consortiumovereenkomst anders is overeengekomen, wordt toegang tot 
background ook verleend – onder eerlijke en redelijke voorwaarden (zie artikel 25, lid 3) – 
aan in een EU-lidstaat of "geassocieerd land"38 gevestigde gelieerde entiteiten39 indien dit 
voor die entiteiten noodzakelijk is voor het exploiteren van de resultaten die zijn gegenereerd 
door de begunstigden waaraan ze zijn gelieerd, tenzij bedoelde toegang onderhevig is aan 
wettelijke  of andere beperkingen, waaronder begrepen rechten van derden (met inbegrip van 
personeel) die zich daartegen verzetten. 
 
Tenzij anders overeengekomen (zie artikel 25, lid 1), doet de betrokken gelieerde entiteit het 
verzoek om toegang rechtstreeks bij de begunstigde die de background in zijn bezit heeft. 
 
Een verzoek om toegang kan worden gedaan tot uiterlijk één jaar na de in artikel 3 genoemde 
termijn, tenzij anders is overeengekomen.  
 
25.5 Toegangsrechten voor derden  
 
[OPTIE voor toegang tot onderzoeksinfrastructuren: De toegangverlener verleent de 
gebruikers toegang tot zijn background voor zover die background nodig is voor het uitvoeren 
van de actie, tenzij de toegang onderhevig is aan wettelijke of andere beperkingen, waaronder 
begrepen rechten van derden (met inbegrip van personeel) die zich daartegen verzetten. 
 
De toegangverlener stelt de gebruikers zo spoedig mogelijk in kennis van beperkingen die 
aanzienlijke invloed op het verlenen van toegangsrechten kunnen hebben.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
25.6 Gevolgen van niet-naleving 
                                                 
38  Voor de definitie, zie artikel 2, lid 1, onder 3), van Verordening nr. XX/2013 tot vaststelling van de 
voorschriften voor deelname aan acties: Onder "geassocieerd land"wordt het volgende verstaan: een niet-EU-
land (derde land) dat partij is bij een internationale overeenkomst met de Unie, zoals bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. XX/2013 van het Europees Parlement en de Raad van XX tot vaststelling van "Horizon 
2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" (PB XXX) ("verordening ‘Horizon 
2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie’"). 
 Artikel 7 van verordening "Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie" stelt de 
voorwaarden voor de associatie van derde landen met Horizon 2020. 
39  Voor de definitie, zie voetnoot 24. 
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Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
 
ONDERAFDELING 3 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING 
TOT RESULTATEN 
 
ARTIKEL 26 — EIGENDOM VAN RESULTATEN  
 
26.1 Eigendom van de begunstigde die de resultaten genereert 
 
Resultaten zijn de eigendom van de begunstigde die ze genereert.  
 
Onder "resultaten" wordt het volgende verstaan: alle (materiële of immateriële) output van 
de actie, zoals gegevens, kennis of informatie – ongeacht de vorm of aard ervan en ongeacht 
of het wel of niet kan worden beschermd – die in het kader van de actie wordt gegenereerd, 
alsook eventuele daaraan verbonden rechten, waaronder begrepen intellectuele-
eigendomsrechten.  
 
26.2 Gezamenlijke eigendom van meerdere begunstigden 
 
Twee of meer begunstigden hebben resultaten gezamenlijk in eigendom indien  
 

(a) ze de desbetreffende resultaten gezamenlijk hebben gegenereerd, en 
 

(b) het niet mogelijk is 
 

(i) hun respectieve bijdragen vast te stellen, of 
 

(ii) hun respectieve bijdragen van elkaar te scheiden ten behoeve van het 
aanvragen, verkrijgen of handhaven van de bescherming ervan (zie artikel 27). 

 
De gezamenlijke eigenaars komen schriftelijk de verdeling van de gezamenlijke eigendom en 
de voorwaarden voor de uitoefening van het gezamenlijke eigendomsrecht overeen 
("gezamenlijke eigendomsovereenkomst"), teneinde naleving van de uit onderhavige 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.  
 
Tenzij in de gezamenlijke eigendomsovereenkomst anders is overeengekomen, heeft iedere 
van de gezamenlijke eigenaars het recht om niet-exclusieve licenties, zonder recht op 
sublicenties, aan derden te verlenen voor de exploitatie van de gezamenlijk in eigendom 
gehouden resultaten, indien de andere gezamenlijke eigenaars 
 

(a) ten minste 45 dagen van tevoren hiervan in kennis worden gesteld, en 
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(b) een eerlijke en redelijke vergoeding ontvangen. 
 
Zodra de resultaten zijn gegenereerd, kunnen de gezamenlijke eigenaars schriftelijk een 
andere regeling van toepassing verklaren (bijvoorbeeld overdracht van de eigendom naar een 
enkele eigenaar (zie artikel 30) met toegangsrechten voor de anderen). 
 
26.3 Rechten van derden (waaronder begrepen personeel)  
 
Wanneer derden (waaronder begrepen personeel) rechten op de resultaten hebben, ziet de 
betrokken begunstigde erop toe dat hij voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de 
overeenkomst voortvloeien.  
 
Wanneer een derde resultaten genereert, verkrijgt de betrokken begunstigde alle 
noodzakelijke rechten (recht van overdracht, licentierechten of andere rechten) van die derde, 
zodat hij zijn verplichtingen kan nakomen alsof die resultaten door hemzelf zijn gegenereerd. 
 
Wanneer het verkrijgen van de rechten onmogelijk is, maakt de begunstigde voor het 
genereren van de desbetreffende resultaten geen gebruik van de derde in kwestie. 
 
26.4  Eigendom van [de EU][Euratom][het Agentschap], voor het beschermen van 

resultaten  
 
26.4.1 [De EU][Euratom][Het Agentschap] kan, met toestemming van de betrokken 
begunstigde, ten behoeve van de bescherming van resultaten de eigendom ervan overnemen 
wanneer een begunstigde voornemens is de resultaten zonder bescherming te verspreiden, tot 
uiterlijk vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn, uitgezonderd in de volgende gevallen: 
 

(a) het ontbreken van bescherming is een gevolg van het feit dat bescherming onmogelijk 
of gezien de omstandigheden niet redelijk of gerechtvaardigd is,  

 
(b) het ontbreken van bescherming is een gevolg van het feit dat er te weinig potentieel is 

voor commerciële of industriële exploitatie, of 
 
(c) de begunstigde is voornemens de eigendom van de resultaten over te dragen aan een 

andere begunstigde of een in een EU-lidstaat of geassocieerd land gevestigde derde die 
ze zal beschermen. 

  
Voordat de resultaten worden verspreid en tenzij een van de onder a), b) of c) genoemde 
gevallen van toepassing is, stelt de begunstigde [de Commissie][het Agentschap] hiervan 
formeel in kennis, met opgave van redenen – voor zover van toepassing – voor het weigeren 
van toestemming voor overname van de eigendom ervan door [de Commissie][het 
Agentschap]. De begunstigde kan zijn toestemming uitsluitend onthouden als hij kan 
aantonen dat zijn rechtmatige belangen anders onevenredig grote schade zouden lijden. 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] besluit om de eigendom over te nemen, stelt 
[ze][het] de betrokken begunstigde daar binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving 
formeel van in kennis. 
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Voor het einde van deze termijn mag met betrekking tot deze resultaten geen verspreiding 
plaatsvinden of, indien [de Commissie][het Agentschap] een positief besluit neemt, moet met 
verspreiding worden gewacht totdat [de Commissie][het Agentschap] de noodzakelijke 
maatregelen heeft genomen voor het beschermen van de resultaten.  
 
26.4.2 [De EU][Euratom][Het Agentschap] kan, met toestemming van de betrokken 
begunstigde, de eigendom van resultaten overnemen ten behoeve van de bescherming ervan 
wanneer een begunstigde voornemens is om te stoppen met de bescherming van resultaten of 
de bescherming niet te verlengen, tot uiterlijk vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn, 
uitgezonderd in de volgende gevallen:  
 

(a) de bescherming is gestopt omdat er te weinig potentieel is voor commerciële of 
industriële exploitatie; 

 
(b) een verlenging is, gezien de omstandigheden, niet gerechtvaardigd. 

 
Een begunstigde die voornemens is om te stoppen met de bescherming van resultaten of de 
bescherming niet te verlengen, stelt [de Commissie][het Agentschap] hiervan ten minste 60 
dagen voordat de bescherming wordt stopgezet c.q. niet meer kan worden verlengd, formeel 
in kennis, met opgave van redenen – voor zover van toepassing – voor het weigeren van 
toestemming voor overname van de eigendom ervan door [de Commissie][het Agentschap], 
tenzij een van de onder a) of b) genoemde gevallen van toepassing is. De begunstigde mag 
zijn toestemming uitsluitend onthouden als hij kan aantonen dat zijn rechtmatige belangen 
daardoor onevenredig grote schade zouden lijden. 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] besluit om de eigendom over te nemen, stelt 
[ze][het] de betrokken begunstigde daarvan binnen 45 dagen na ontvangst van de 
kennisgeving formeel in kennis. 
 
26.5 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
  
ARTIKEL 27 – BESCHERMING VAN RESULTATEN – ZICHTBAARHEID VAN 
EU-FINANCIERING 
 
27.1 Algemene verplichting tot het beschermen van resultaten 
 
Elke begunstigde onderzoekt of zijn resultaten kunnen worden beschermd en beschermt ze 
voor een passende periode en met een passende territoriale dekking indien 
 

(a) redelijkerwijs kan worden verwacht dat de resultaten commercieel of industrieel 
kunnen worden geëxploiteerd, en 
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(b) bescherming mogelijk en gezien de omstandigheden redelijk en gerechtvaardigd is. 
 
Wanneer de begunstigde een beslissing neemt over de bescherming van zijn resultaten, houdt 
hij zowel rekening met zijn eigen rechtmatige belangen als met de rechtmatige belangen 
(vooral op commercieel gebied) van de andere begunstigden. 
 
27.2 Eigendom van [de EU][Euratom][het Agentschap], voor het beschermen van 

resultaten 
 
Indien een begunstigde voornemens is om zijn resultaten niet te beschermen of de 
bescherming ervan te stoppen of niet te verlengen, kan [de EU][Euratom][het Agentschap] 
onder bepaalde voorwaarden (zie artikel 26.4) de eigendom van die resultaten overnemen om 
te verzekeren dat ze worden beschermd c.q. beschermd blijven. 
 
27.3 Informatie over EU-financiering  
 
Tenzij [de Commissie][het Agentschap] anderszins verzoekt of anderszins met partijen 
overeenkomt of het onmogelijk is, bevatten aanvragen voor de bescherming van resultaten 
(met inbegrip van octrooiaanvragen) die door of namens een begunstigde zijn ingediend, de 
volgende verklaring: 
 

"Het project dat tot deze aanvraag heeft geleid, heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde 
van [Horizon 2020 – het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie][het 
Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom (2014-2018)] in het kader van 
subsidieovereenkomst nr. [nummer]." 

 
 27.4 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 28 – EXPLOITATIE VAN RESULTATEN  
 
28.1 Algemene verplichting tot het exploiteren van resultaten 
 
Elke begunstigde neemt tot vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn maatregelen die erop 
zijn gericht dat zijn resultaten worden "geëxploiteerd" (direct of indirect), in het bijzonder 
door het overdragen of in licentie geven van die resultaten (zie artikel 30), door het  
 

(a) gebruiken van de resultaten in vervolgonderzoek (buiten de actie),  
 

(b) ontwikkelen, creëren of op de markt brengen van een product of procedé, 
 

(c) creëren en verstrekken van een dienst, of 
 

(d) gebruiken van de resultaten in normalisatieactiviteiten. 
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[OPTIE voor aanvullende exploitatieverplichtingen, indien in die optie is voorzien in het 
werkprogramma: Daarnaast moeten de begunstigden tot vier jaar na de in artikel 3 
genoemde termijn voldoen aan de in bijlage 1 genoemde aanvullende 
exploitatieverplichtingen.] 
 
Dit laat de beveiligingsverplichtingen van artikel 37 onverlet.  
 
28.2 Resultaten die zouden kunnen bijdragen aan Europese of internationale normen 

– Informatie over EU-financiering 
 
[OPTIE voor resultaten die zouden kunnen bijdragen aan normen, indien in die optie is 
voorzien in het werkprogramma: 
 Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat resultaten bijdragen aan Europese of 
internationale normen, stelt de betrokken begunstigde [de Commissie][het Agentschap] 
hiervan tot vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn in kennis.] 
 
Indien resultaten in een norm worden verwerkt, verzoekt de betrokken begunstigde de 
normalisatie-instantie om de volgende verklaring in (informatie betreffende) de norm op te 
nemen, tenzij [de Commissie][het Agentschap] anderszins verzoekt of anderszins met partijen 
overeenkomt of het onmogelijk is: 
 

"Voor het genereren van de resultaten die in deze norm zijn verwerkt, zijn financiële middelen 
ontvangen uit hoofde van [Horizon 2020 – het programma voor onderzoek en innovatie van de 
Europese Unie][het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom (2014-2018)] in het kader 
van subsidieovereenkomst nr. [nummer]." 

 
28.3 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 29 – VERSPREIDING VAN RESULTATEN – OPEN TOEGANG – 
ZICHTBAARHEID VAN EU-FINANCIERING 
 
29.1 Algemene verplichting tot het verspreiden van resultaten  
 
Tenzij het zijn rechtmatige belangen schaadt, "verspreidt" elke begunstigde zijn resultaten zo 
spoedig mogelijk door ze via daartoe geëigende middelen openbaar te maken (anders dan met 
het oogmerk om de resultaten te beschermen of te exploiteren), waaronder begrepen het 
publiceren in wetenschappelijke publicaties (in elk medium). 
 
[OPTIE voor aanvullende verspreidingsverplichtingen, indien in die optie is voorzien in het 
werkprogramma: Daarnaast moeten de begunstigden voldoen aan de in bijlage 1 genoemde 
aanvullende verspreidingsverplichtingen.] 
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[OPTIE voor aanvullende verspreidingsverplichtingen ten behoeve van interoperabiliteit, 
indien in die optie is voorzien in het werkprogramma: Daarnaast moeten de begunstigden 
tot vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn de voor interoperabiliteit noodzakelijke 
technische specificaties van de resultaten verspreiden.] 
 
[OPTIE voor aanvullende verspreidingsverplichtingen ten behoeve van 
grensoverschrijdende interoperabiliteit, indien in die optie is voorzien in het 
werkprogramma: Daarnaast moeten de begunstigden tot vier jaar na de in artikel 3 
genoemde termijn de projectprestaties verspreiden die verband houden met 
grensoverschrijdende interoperabiliteit (zie bijlage 1) en resultaten die nodig zijn voor 
grensoverschrijdende interoperabiliteit (in het bijzonder gemeenschappelijke technische 
specificaties en software).] 
 
Dit laat onverlet de verplichting tot het beschermen van resultaten (artikel 27), de 
geheimhoudingsverplichtingen (artikel 36), de beveiligingsverplichtingen (artikel 37) en de 
verplichting tot het beschermen van persoonsgegevens (artikel 39).  
 
Tenzij anders overeengekomen, stuurt een begunstigde die voornemens is om zijn resultaten 
te verspreiden de overige begunstigden ten minste 45 dagen van tevoren een kennisgeving van 
de beoogde overdracht, samen met voldoende informatie over de desbetreffende resultaten.  
 
Tenzij anders overeengekomen, kan elke andere begunstigde hiertegen binnen 30 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving bezwaar maken als hij kan aantonen dat zijn rechtmatige 
belangen met betrekking tot de resultaten of background hierdoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In dergelijke gevallen mag de verspreiding enkel plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze rechtmatige belangen te beschermen.  
 
Indien een begunstigde voornemens is om zijn resultaten niet te beschermen, dient hij [de 
Commissie][het Agentschap] daar in bepaalde omstandigheden (zie artikel 26.4.1) 
voorafgaande aan de verspreiding formeel van in kennis te stellen. 
 
29.2 Open toegang tot wetenschappelijke publicaties 
 
Elke begunstigde ziet erop toe dat alle collegiaal getoetste wetenschappelijke publicaties met 
betrekking tot zijn resultaten, voor alle begunstigden vrij toegankelijk zijn (kosteloze on-
linetoegang voor alle gebruikers).  
 
De begunstigde ziet er met name op toe dat  
 

(a)  zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan de dag van publicatie, een 
machinaal leesbaar elektronisch exemplaar van de gepubliceerde versie of het na 
collegiale toetsing voor publicatie aanvaarde eindmanuscript in een databank van 
wetenschappelijke publicaties wordt opgenomen.  
 
Bovendien tracht hij tegelijkertijd de voor de validatie van de in de wetenschappelijke 
publicaties vermelde resultaten noodzakelijke onderzoeksgegevens op te nemen; 
  

(b) de in de databank opgenomen publicatie vrij toegankelijk is, niet later dan 
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(i) de datum van publicatie, indien een elektronische versie kosteloos verkrijgbaar 

is bij de uitgever, of  
 

(ii) binnen zes maanden na publicatie (twaalf maanden voor publicaties in de 
sociale en geesteswetenschappen) in alle andere gevallen; 
 

(c) de bibliografische metagegevens waarmee de in de databank opgenomen publicatie 
kan worden geïdentificeerd, via de databank openlijk toegankelijk zijn.  
 
De bibliografische metagegevens worden verstrekt in een standaardformaat en 
bevatten de volgende elementen: 
 

- de woorden ["Europese Unie (EU)" en "Horizon 2020"]["Euratom" en 
"Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom (2014-2018)"];  
 

- de naam van de actie, het acroniem en het subsidienummer; 
 

- de publicatiedatum en, voor zover van toepassing, de duur van het embargo; 
  

- een vast identificatienummer.  
 
29.3 Open toegang tot onderzoeksgegevens 
 
[OPTIE voor acties in het kader van het proefproject voor openbare onderzoeksgegevens: 
Wat betreft de digitale onderzoeksgegevens die in het kader van de actie worden gegenereerd 
("gegevens"), zien de begunstigden erop toe dat 
 

(a) de volgende gegevens in een databank voor onderzoeksgegevens worden opgenomen 
en derden in staat worden gesteld om zich toegang tot deze gegevens te verschaffen, er 
datamining op toe te passen en ze te exploiteren, te reproduceren en te verspreiden – 
kosteloos voor elke gebruiker: 
 

(i) de gegevens die nodig zijn voor het valideren van de in wetenschappelijke 
publicaties vermelde resultaten, waaronder begrepen hiermee verband 
houdende metagegevens, zo spoedig mogelijk, 
 

(ii) overige gegevens, waaronder begrepen hiermee verband houdende 
metagegevens, zoals vastgelegd in het "gegevensbeheerplan" en binnen de 
daarin vermelde termijnen (zie bijlage 1); 

 
(b) via de databank informatie wordt verschaft over de hulpmiddelen waarover de 

begunstigden voor het valideren van de resultaten kunnen beschikken (die, voor zover 
mogelijk, door de desbetreffende begunstigde zelf worden verstrekt). 

 
Dit laat onverlet de verplichting tot het beschermen van resultaten (artikel 27), de 
geheimhoudingsverplichtingen (artikel 36), de beveiligingsverplichtingen (artikel 37) en de 
verplichting tot het beschermen van persoonsgegevens (artikel 39). 
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Bij wijze van uitzondering hoeven de begunstigden niet te zorgen voor open toegang tot 
specifieke onderdelen van hun onderzoeksgegevens als het bereiken van de hoofddoelstelling 
van de actie, zoals beschreven in bijlage 1, gevaar zou lopen wanneer die specifieke 
onderdelen openlijk toegankelijk zouden worden. In dat geval moeten in het 
gegevensbeheerplan de redenen voor het ontzeggen van toegang worden vermeld.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
29.4 Informatie over EU-financiering – Verplichting en recht tot gebruik van het EU-
embleem  
 
Tenzij [de Commissie][het Agentschap] anderszins verzoekt of anderszins met partijen 
overeenkomt of het onmogelijk is, wordt bij elke verspreiding van resultaten (in welke vorm 
ook en inclusief elektronische verspreiding) het volgende weergegeven: 
 

(a) het EU-embleem, en  
 

(b) de volgende tekst: 
 

"Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van [Horizon 2020 – het programma 
voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie][het Programma voor onderzoek en opleiding 
van Euratom (2014-2018)] in het kader van subsidieovereenkomst nr. [nummer]." 

 
Wanneer het EU-embleem samen met een ander logo wordt weergegeven, wordt het EU- 
embleem op de meest opvallende plaats gezet.  
 
Voor het nakomen van de verplichtingen die voor hen uit dit artikel voortvloeien, kunnen de 
begunstigden het EU-embleem gebruiken zonder voorafgaande toestemming van [de 
Commissie][het Agentschap]. 
 
Deze bepaling geeft de begunstigden echter geen exclusief recht voor het gebruik van het EU-
embleem.  
 
Bovendien kunnen zij zich het EU-embleem of een soortgelijk handelsmerk of logo niet 
toe-eigenen, noch door registratie noch op enigerlei andere wijze. 
 
29.5 Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid van [de Commissie][het 

Agentschap] 
 
Bij elke verspreiding van resultaten wordt in de desbetreffende publicatie aangegeven dat 
daarin uitsluitend de mening van de auteur wordt weergegeven en dat [de Commissie][het 
Agentschap] niet aansprakelijk is voor het gebruik dat eventueel van de daarin opgenomen 
informatie wordt gemaakt. 
 
29.6 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
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Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 30 – OVERDRACHT EN IN LICENTIE GEVEN VAN RESULTATEN 
 
30.1 Eigendomsoverdracht 
 
Elke begunstigde kan de eigendom van zijn resultaten overdragen. 
 
Hij dient er echter voor te zorgen dat de verplichtingen die voor hem uit artikel 26.2, 26.4 en 
de artikelen 27 tot en met 31 voortvloeien, ook op de nieuwe eigenaar van toepassing zijn en 
dat de nieuwe eigenaar op zijn beurt gehouden is om genoemde verplichtingen aan elke 
volgende verkrijger op te leggen.  
 
Dit laat de beveiligingsverplichtingen van artikel 37 onverlet.  
 
Tenzij voor welbepaalde derden schriftelijk anders is overeengekomen of het toepasselijke 
nationale of EU-recht inzake fusies en overnames dit onmogelijk maakt, stuurt een 
begunstigde die voornemens is om de eigendom van resultaten over te dragen, begunstigden 
die nog toegangsrechten voor de desbetreffende resultaten hebben of daar nog om kunnen 
verzoeken, ten minste 45 dagen van tevoren een kennisgeving van de beoogde overdracht. 
Deze kennisgeving moet voldoende informatie over de nieuwe eigenaar bevatten om de 
betrokken begunstigden in staat te stellen de effecten op hun toegangsrechten te beoordelen. 
 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan iedere andere begunstigde binnen 30 dagen 
na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maken als hij kan aantonen dat de beoogde 
overdracht zijn toegangsrechten negatief zou beïnvloeden. In dat geval kan de overdracht pas 
plaatsvinden nadat overeenstemming tussen de betrokken begunstigden is bereikt. 
 
30.2 Verlenen van licenties 
 
Elke begunstigde kan licenties verlenen of derden anderszins het recht geven voor de 
exploitatie van zijn resultaten indien 
 

(a) hierdoor niet de uitoefening van de toegangsrechten van artikel 31 wordt belemmerd; 
 

(b)  [OPTIE voor het geval dat bijlage 1 in aanvullende exploitatieverplichtingen 
voorziet: de begunstigde voldoet aan de aanvullende exploitatieverplichtingen die op 
hem van toepassing zijn (zie artikel 28.1 en bijlage 1)] [OPTIE: niet van toepassing]. 

 
Voor exclusieve licenties voor de exploitatie van resultaten geldt naast het onder a) en b) 
bepaalde dat alle andere begunstigden afstand moeten hebben gedaan van hun 
toegangsrechten (zie artikel 31.1). 
 
Dit laat de verspreidingsverplichtingen van artikel 29 en de beveiligingsverplichtingen van 
artikel 37 onverlet.  
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30.3 Recht van [de Commissie][het Agentschap] om bezwaar te maken tegen een 

overdracht of licentieverlening 
 
[OPTIE voor EU-subsidies: [De Commissie][Het Agentschap] kan tot uiterlijk vier jaar na 
de in artikel 3 genoemde termijn bezwaar maken tegen een overdracht van de eigendom van 
resultaten of het verlenen van een exclusieve licentie voor de exploitatie ervan indien 
 

(a) de beoogde nieuwe eigenaar of licentieverkrijger is gevestigd in een derde land dat 
niet is geassocieerd met Horizon 2020, en 
 

(b) [de Commissie][het Agentschap] van oordeel is dat de beoogde overdracht of 
licentieverlening niet strookt met het belang van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de EU of onverenigbaar is met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen. 

 
Een begunstigde die voornemens is om eigendom over te dragen of een exclusieve licentie te 
verlenen, moet [de Commissie][het Agentschap] hiervan formeel kennis geven voordat de 
beoogde overdracht of licentieverlening plaatsvindt en in de kennisgeving  
 

-  duidelijk aangeven om welke resultaten het gaat, 
 

- een gedetailleerde beschrijving geven van de nieuwe eigenaar en van de geplande of 
mogelijke exploitatie van de resultaten, en  

 
- een onderbouwde beoordeling geven van de vermoedelijke effecten van de overdracht 

of licentieverlening op het concurrentievermogen van de EU en van de 
verenigbaarheid ervan met ethische beginselen en veiligheidsoverwegingen. 

 
[De Commissie][Het Agentschap] kan om aanvullende informatie vragen. 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] besluit om bezwaar te maken tegen een overdracht 
van eigendom of het verlenen van een exclusieve licentie, dan stelt [zij][het] de betrokken 
begunstigde binnen 60 dagen na ontvangst van diens kennisgeving (c.q. van de aanvullende 
informatie waarom is verzocht) formeel van [haar][zijn] besluit in kennis.  
 
In de volgende gevallen kan geen overdracht of licentieverlening plaatsvinden: 
 

-  [de Commissie][het Agentschap] heeft nog geen besluit genomen, tenzij 
bovengenoemde termijn is overschreden; 
 

-  [de Commissie][het Agentschap]maakt bezwaar; 
 

- de in de mededeling van bezwaar gestelde voorwaarden zijn nog niet nagekomen, voor 
zover van toepassing.] 

 
[OPTIE voor Euratomsubsidies: De Commissie kan [OPTIE: tot uiterlijk vier jaar na de in 
artikel 3 genoemde termijn] bezwaar maken tegen een overdracht van de eigendom van 
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resultaten of het verlenen van een exclusieve of niet-exclusieve licentie voor de exploitatie 
ervan indien 
 

(a) de beoogde nieuwe eigenaar of licentieverkrijger is gevestigd in een derde land dat 
niet is geassocieerd met het Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom 
(2014-2018), en 
 

(b) de Commissie van oordeel is dat de beoogde overdracht of licentieverlening niet 
strookt met het belang van de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de EU 
of onverenigbaar is met ethische beginselen of veiligheidsoverwegingen.  
 
Veiligheidsoverwegingen zijn onder meer de defensiebelangen van de lidstaten, zoals 
bedoeld in artikel 24 van het Euratom-Verdrag. 

 
Een begunstigde die voornemens is om eigendom over te dragen of een licentie te verlenen, 
moet de Commissie hiervan formeel in kennis stellen voordat de beoogde overdracht of 
licentieverlening plaatsvindt en in de kennisgeving 
 

- duidelijk aangeven om welke resultaten het gaat, 
 

- een gedetailleerde beschrijving geven van de nieuwe eigenaar en van de geplande of 
mogelijke exploitatie van de resultaten, en 

 
- een onderbouwde beoordeling geven van de vermoedelijke effecten van de overdracht 

of licentieverlening op het concurrentievermogen van de EU en van de 
verenigbaarheid ervan met ethische beginselen en veiligheidsoverwegingen. 

  
De Commissie kan om aanvullende informatie vragen.  
 
Indien de Commissie besluit om bezwaar te maken tegen een overdracht van eigendom of het 
verlenen van een licentie, dan stelt zij de betrokken begunstigde binnen 60 dagen na 
ontvangst van diens kennisgeving (c.q. van de aanvullende informatie waarom is verzocht) 
formeel van haar besluit in kennis.  
 
In de volgende gevallen kan geen overdracht of licentieverlening plaatsvinden: 
 

-  de Commissie heeft nog geen besluit genomen, tenzij bovengenoemde termijn is 
overschreden; 
 

- de Commissie maakt bezwaar; 
 

- in de mededeling van bezwaar genoemde voorwaarden zijn nog niet nagekomen, voor 
zover van toepassing.] 

 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
30.4 Gevolgen van niet-naleving 
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Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 31 – TOEGANGSRECHTEN VOOR RESULTATEN 
 
31.1 Uitoefening van toegangsrechten – Afstand doen van toegangsrechten – Geen 

recht om sublicenties te verlenen 
 
De voorwaarden van artikel 25.1 zijn van toepassing. 
 
De verplichtingen van dit artikel laten de beveiligingsverplichtingen van artikel 37 onverlet.  
 
31.2 Toegangsrechten voor andere begunstigden, voor het uitvoeren van de eigen 

taken van die begunstigden in het kader van de actie 
 
De begunstigden verlenen elkaar toegang – vrij van royalty’s – tot resultaten die nodig zijn 
om hun eigen taken in het kader van de actie uit te kunnen voeren.  
 
31.3 Toegangsrechten voor andere begunstigden, voor de exploitatie van de eigen 

resultaten van die begunstigden 
 
De begunstigden verlenen elkaar toegang – onder eerlijke en redelijke voorwaarden (zie 
artikel 25.3 – tot resultaten die nodig zijn voor de exploitatie van hun eigen resultaten.  
 
Een verzoek om toegang kan worden gedaan tot uiterlijk één jaar na de in artikel 3 genoemde 
termijn, tenzij anders is overeengekomen.  
 
31.4 Toegangsrechten voor gelieerde entiteiten 
 
Tenzij in de consortiumovereenkomst anders is overeengekomen, wordt toegang tot resultaten 
ook verleend – onder eerlijke en redelijke voorwaarden (artikel 25.3) – aan in een EU-lidstaat 
of geassocieerd land gevestigde gelieerde entiteiten indien dit voor die entiteiten noodzakelijk 
is voor het exploiteren van de resultaten die zijn gegenereerd door de begunstigden waaraan 
ze zijn gelieerd.  
 
Tenzij anders overeengekomen (zie artikel 31.1), doet de betrokken gelieerde entiteit het 
verzoek om toegang rechtstreeks bij de begunstigde die de resultaten in zijn bezit heeft.  
 
Een verzoek om toegang kan worden gedaan tot uiterlijk één jaar na de in artikel 3 genoemde 
termijn, tenzij anders is overeengekomen. 
 
31.5 Toegangsrechten voor de instellingen, organen en instanties van de EU en EU-

lidstaten  
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[STANDAARDOPTIE voor EU-subsidies: De begunstigden verlenen de instellingen, 
organen en instanties van de EU toegang tot hun resultaten – vrij van royalty’s – voor het 
ontwikkelen, uitvoeren of monitoren van EU-beleid of -programma's.  
 
Bedoelde toegangsrechten zijn beperkt tot niet-commercieel en niet-competitief gebruik. 
 
Dit laat onverlet het recht om van begunstigden ontvangen materiaal, documenten of 
informatie voor communicatie- en publicatieactiviteiten te gebruiken (zie artikel 38.2).] 
 
[OPTIE voor uitnodigingen in het kader van de specifieke doelstelling "Een veilige 
samenleving – De vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers beschermen": De 
begunstigden verlenen de instellingen, organen en instanties van de EU alsook de nationale 
autoriteiten van EU-lidstaten toegang tot hun resultaten indien die resultaten nodig zijn voor 
het ontwikkelen, uitvoeren of monitoren van beleid of programma’s op dit terrein.  
 
Bedoelde toegangsrechten zijn beperkt tot niet-commercieel en niet-competitief gebruik.  
 
Het verkrijgen van toegangsrechten is afhankelijk van het aanvaarden van specifieke 
voorwaarden die ervoor zorgen dat 
 

(a) de toegangsrechten uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt, en  
 

(b)  passende geheimhoudingsverplichtingen gelden. 
 
De EU-lidstaat of de instelling, het orgaan of de instantie van de EU die om toegangsrechten 
verzoekt, stelt alle (andere) EU-lidstaten van dit verzoek in kennis.  
 
Dit laat de beveiligingsverplichtingen van artikel 37 onverlet.] 
 
[OPTIE voor Euratomsubsidies: De begunstigden verlenen het Europees Agentschap voor 
Atoomenergie (Euratom) en de gemeenschappelijke ondernemingen van Euratom toegang tot 
hun resultaten - vrij van royalty’s – voor het ontwikkelen, uitvoeren of monitoren van 
Euratombeleid of -programma’s of voor het nakomen van verplichtingen die voorvloeien uit 
samenwerkingsovereenkomsten met derde landen en internationale organisaties. 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 31, lid 1, omvatten bedoelde toegangsrechten het 
recht om derden toestemming te geven de resultaten bij overheidsopdrachten te gebruiken en 
om de resultaten in sublicentie te geven en zijn ze beperkt tot niet-commercieel en niet-
competitief gebruik.] 
 
31.6 Toegangsrechten voor derden  
 
[OPTIE voor aanvullende toegangsrechten voor aanvullende subsidies, indien in die optie 
is voorzien in het werkprogramma: De begunstigden verlenen aanvullende begunstigden40 

                                                 
40  Onder "aanvullende begunstigde" wordt het volgende verstaan: een begunstigde van een aanvullende 
subsidieovereenkomst. 
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toegang tot hun resultaten voor de uitvoering van (een) aanvullende 
subsidieovereenkomst(en) (zie artikel 2), onder de voorwaarden van 31.2 en 31.3.] 
 
[OPTIE voor aanvullende toegangsrechten ten behoeve van interoperabiliteit, indien in die 
optie is voorzien in het werkprogramma: De begunstigden verlenen derden tot vier jaar na 
de in artikel 3 genoemde termijn [OPTIE: onder eerlijke en redelijke voorwaarden (zie 
artikel 25.3)][OPTIE: vrij van royalty’s,] toegang tot hun resultaten indien die resultaten 
nodig zijn voor interoperabiliteit.] 
 
[OPTIE voor aanvullende toegangsrechten ten behoeve van grensoverschrijdende 
interoperabiliteit, indien in die optie is voorzien in het werkprogramma: De begunstigden 
verlenen derden tot vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn toegang tot hun resultaten, 
vrij van royalty's, indien die resultaten nodig zijn voor interoperabiliteit, in het bijzonder voor 
het toepassen van de resultaten in EU-lidstaten of geassocieerde landen die niet aan de actie 
deelnemen.  
 
De begunstigden verlenen via een openbare licentie van de EU ("European Union Public 
Licence" of "EUPL") of compatibele licenties toegang tot hun software en voldoen aan 
eventuele aanvullende vereisten die in bijlage 1 worden vastgesteld.] 
 
[OPTIE voor toegang tot onderzoeksinfrastructuren: De toegangverlener geeft gebruikers 
toegang tot resultaten die nodig zijn voor het uitvoeren van de actie.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
31.7 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
 
AFDELING 4 OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
ARTIKEL 32 – REKRUTERING EN ARBEIDSVOORWAARDEN VAN 

ONDERZOEKERS 
 
32.1 Verplichting tot uitvoeren van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de 

Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers 
 
De begunstigden nemen alle noodzakelijke maatregelen voor het toepassen van de beginselen 
van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers41, in het bijzonder met betrekking tot  
                                                 
41  Aanbeveling van de Commissie (EG) nr. 251/2005 van 11 maart 2005 betreffende het Europese Handvest 

voor Onderzoekers en betreffende een Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers (PB L 75 van 
22.3.2005, blz. 67). 
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- arbeidsvoorwaarden, 

 
- transparante rekruteringsprocessen die zijn gebaseerd op verdienste, 

 
- loopbaanontwikkeling. 

 
De begunstigden zorgen ervoor dat bij de actie betrokken onderzoekers en derden kennis 
hebben van die beginselen. 
 
32.2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan [de Commissie][het Agentschap] de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen.  
 
ARTIKEL 33 – GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN 
 
33.1 Verplichting om te streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
 
De begunstigden nemen bij de uitvoering van de actie alle noodzakelijke maatregelen voor het 
bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ze streven bij het toewijzen van 
personeel aan de actie op alle niveaus naar een zo groot mogelijk genderevenwicht, ook op 
toezichts- en bestuursniveau. 
 
33.2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan [de Commissie][het Agentschap] de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen. 
 
ARTIKEL 34 – ETHIEK  
 
34.1 Algemene verplichting tot het naleven van ethische beginselen  
 
De begunstigden voeren de actie uit overeenkomstig 
 

(a) ethische beginselen (waaronder de hoogste normen voor integriteit in het 
wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld omschreven in de Europese 
Gedragscode voor integriteit in het wetenschappelijk onderzoek42 en beginselen ter 
voorkoming van vervalsing, plagiaat en ander wangedrag door onderzoekers), en  
 

(b)  het toepasselijke nationale, internationale en EU-recht.  
 

Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten buiten de EU wanneer die activiteiten in alle 
lidstaten zijn verboden.  
 
                                                 
42  "The European Code of Conduct for Research Integrity" van ALLEA (All European Academies, de federatie 

van Europese academies) en de ESW (Europese Stichting voor Wetenschappen), gepubliceerd in maart 2011.
  http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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De begunstigden zien erop toe dat de activiteiten die in het kader van de actie worden 
uitgevoerd, uitsluitend op civiele toepassingen zijn gericht. 
 
De begunstigden zien erop toe dat de activiteiten die in het kader van de actie worden 
uitgevoerd, niet op het volgende zijn gericht: 
 

(a) het klonen van mensen voor voortplantingsdoeleinden; 
 

(b) het veranderen van het genetisch erfgoed van mensen, waardoor dergelijke 
veranderingen erfelijk kunnen worden (uitgezonderd onderzoek ten behoeve van de 
behandeling van kanker aan de gonaden, dat in aanmerking komt voor financiering), 
of 
  

(c) het produceren van menselijke embryo's uitsluitend ten behoeve van onderzoek of het 
verkrijgen van stamcellen, onder meer via overdracht van de celkern van somatische 
cellen. 

 
34.2 Activiteiten die ethische vragen opwerpen 
 
Activiteiten die ethische vragen opwerpen, moeten voldoen aan de in bijlage 1 vermelde 
"ethische vereisten".  
 
Voorafgaande aan de start van een activiteit die ethische vragen opwerpt, dient de coördinator 
(zie artikel 52) bij [de Commissie][het Agentschap] een exemplaar in van elk(e) bij nationale 
wet voorgeschreven 
 

(a) advies van een ethische commissie, en 
 

(b) kennisgeving of vergunning voor activiteiten die ethische vragen opwerpen.  
  
Wanneer deze documenten niet in het Engels zijn gesteld, dient de coördinator ook een 
samenvatting in het Engels van de overgelegde adviezen, kennisgevingen en vergunningen in 
(die, voor zover beschikbaar, de conclusies van de ethische commissie en de 
kennisgevende/vergunningverlenende autoriteit dienen te bevatten).  
 
Indien specifiek voor de actie om deze documenten is verzocht, moet in het verzoek de titel 
van de actie worden genoemd. De coördinator dient voor elke betrokken begunstigde een 
verklaring in waarin wordt bevestigd dat alle overgelegde documenten betrekking hebben op 
de werkzaamheden die in het kader van de actie worden uitgevoerd.  
 
34.3 Activiteiten waarbij menselijke embryo’s of menselijke embryonale stamcellen 

worden gebruikt  
 
[OPTIE voor activiteiten waarbij mogelijk onderzoek wordt gedaan naar menselijke 
embryo’s of menselijke embryonale stamcellen: Activiteiten waarbij onderzoek wordt 
gedaan naar menselijke embryo’s of menselijke embryonale stamcellen kunnen alleen worden 
uitgevoerd indien 
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-  de activiteiten in bijlage 1 worden omschreven, of  
 

-  de coördinator van [de Commissie][het Agentschap] uitdrukkelijk (schriftelijk) 
toestemming heeft gekregen (zie artikel 52).]  

 
 [OPTIE: niet van toepassing] 
 
34.4 Gevolgen van niet-naleving  
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43) en onderhavige overeenkomst of deelname 
van de begunstigde worden beëindigd (zie artikel 50).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 35 – BELANGENCONFLICTEN  
 
35.1 Verplichting tot het voorkomen van belangenconflicten 
 
De begunstigden nemen alle noodzakelijke maatregelen om situaties te voorkomen waarin de 
onpartijdige en objectieve uitvoering van de actie in het gedrang komt als gevolg van een 
economisch belang, politieke of nationale binding, familiale of emotionele banden of andere 
gedeelde belangen ("belangenconflict"). 
 
Indien zich een situatie voordoet die een belangenconflict vormt of vermoedelijk tot een 
belangenconflict zal leiden, stellen zij [de Commissie][het Agentschap] daarvan onverwijld 
formeel in kennis en nemen zij onmiddellijk alle noodzakelijke stappen om deze situatie te 
corrigeren.  
 
 [De Commissie][Het Agentschap] kan controleren of de genomen maatregelen voldoende 
zijn en kan eisen dat binnen een bepaalde termijn aanvullende maatregelen worden genomen. 
 
35.2 Gevolgen van niet-naleving  
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43) en onderhavige overeenkomst of deelname 
van de begunstigde worden beëindigd (zie artikel 50). 
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
ARTIKEL 36 – GEHEIMHOUDING 
 
36.1 Algemene verplichting tot geheimhouding 
 
Gedurende de uitvoering van de actie en tot vier jaar na de in artikel 3 genoemde termijn 
behandelen de partijen alle gegevens, documenten en ander materiaal (in welke vorm ook) die 
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bij bekendmaking als vertrouwelijk zijn aangemerkt, vertrouwelijk ("vertrouwelijke 
informatie"). 
 
Op verzoek van een begunstigde kan [de Commissie][het Agentschap] ermee akkoord gaan 
om vertrouwelijke informatie voor een langere periode dan vier jaar vertrouwelijk te 
behandelen. 
 
Wanneer informatie alleen mondeling als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt deze informatie 
alleen als vertrouwelijke informatie beschouwd indien het vertrouwelijke karakter van de 
informatie binnen 15 dagen na de mondelinge bekendmaking ervan schriftelijk wordt 
bevestigd. 
 
Tenzij anderszins tussen partijen is overeengekomen, mag vertrouwelijke informatie alleen 
worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.  
 
De begunstigden mogen vertrouwelijke informatie alleen aan bij de actie betrokken personeel 
of derden bekendmaken indien het personeel of bedoelde derden 
 

(a) die informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en 
 

(b) zijn gehouden aan geheimhouding. 
 
Dit laat de beveiligingsverplichtingen van artikel 37 onverlet.  
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan vertrouwelijke informatie bekendmaken aan 
[haar][zijn] medewerkers, andere instellingen en organen van de EU of derden indien 
 

(a) dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of het waarborgen van de 
financiële belangen van de EU, en  

 
(b) de ontvangers van de informatie zijn gehouden aan geheimhouding.  

 
Onder de voorwaarden van artikel 4 van Verordening nr. No XXX/2013 tot vaststelling van 
de voorschriften voor deelname43 stelt de Commissie bovendien informatie over de resultaten 
beschikbaar aan andere instellingen, organen en instanties van de EU, alsook aan lidstaten en 
geassocieerde landen.  
 
De geheimhoudingsverplichtingen zijn niet langer van toepassing indien 
 

(a) de partij die de informatie bekend maakt de andere partij ontheft van die 
verplichtingen; 
 

(b) de informatie reeds bij de ontvanger bekend was of hem zonder geheimhoudingsplicht 
is verstrekt door een derde die niet aan geheimhouding was gehouden; 
 

                                                 
43  Verordening (EU) nr. XX/2013 van het Europees Parlement en de Raad van XX tot vaststelling van de 

voorschriften voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020 - 
het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" (PB L XX van XX, blz. XX). 
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(c) de ontvanger bewijst dat de informatie zonder gebruik van vertrouwelijke informatie is 
ontwikkeld; 
 

(d) de informatie voor het publiek algemeen beschikbaar wordt, zonder schending van een 
geheimhoudingsplicht; 
 

(e) de bekendmaking van de informatie bij EU- of nationale wetgeving is voorgeschreven.  
 

36.2 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
ARTIKEL 37 – BEVEILIGINGSGERELATEERDE VERPLICHTINGEN 
 
37.1 Activiteiten die beveiligingsvragen opwerpen  
 
[OPTIE: Voordat de resultaten van activiteiten bekend worden gemaakt aan een derde 
(waaronder begrepen gelieerde entiteiten), stelt de begunstigde de coördinator in kennis van 
zijn voornemen, waarop laatstgenoemde [de Commissie][het Agentschap] om een 
schriftelijke toestemming vraagt.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
37.2 Gerubriceerde prestaties  
 
[OPTIE: Activiteiten in verband met "gerubriceerde prestaties" (zie bijlage 1) moeten 
voldoen aan de in bijlage 1 vermelde "beveiligingsvoorschriften" (memorandum over de 
beveiligingsaspecten (MBA) en de gids voor rubricering (GBR)) totdat ze worden 
gederubriceerd.  
 
Werkzaamheden in verband met gerubriceerde prestaties kunnen zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van [de Commissie][het Agentschap] niet worden 
uitbesteed. 
 
De begunstigden informeren de coördinator over veranderingen in de beveiligingscontext – 
die op zijn beurt onverwijld [de Commissie][het Agentschap]informeert – en verzoeken zo 
nodig om een dienovereenkomstige wijziging van bijlage 1 (zie artikel 55).] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
37.3 Activiteiten waarbij goederen voor tweeërlei gebruik of gevaarlijke materialen en 

stoffen zijn betrokken 
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[OPTIE: Activiteiten waarbij goederen voor tweeërlei gebruik of gevaarlijke materialen en 
stoffen zijn betrokken, moeten voldoen aan het toepasselijke nationale, internationale en EU-
recht.  
 
Voordat de activiteit van start gaat, dient de coördinator bij [de Commissie][het 
Agentschap], voor zover van toepassing, een kopie in van de uitvoer- of 
overdrachtsvergunningen die bij nationale, internationale of EU-wetgeving zijn 
voorgeschreven (zie artikel 52).] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
37.4 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6. 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
ARTIKEL 38 – PROMOTIE VAN DE ACTIE – ZICHTBAARHEID VAN EU-
FINANCIERING 
 
38.1 Communicatieactiviteiten door begunstigden 
 
38.1.1 Algemene verplichting tot het promoten van de actie en de resultaten ervan 
 
De begunstigden promoten de actie en de resultaten ervan door meerdere doelgroepen 
(waaronder de media en het grote publiek) doelgericht en op een strategische en effectieve 
wijze te informeren.  
 
Dit laat onverlet de verspreidingsverplichtingen van artikel 29, de 
geheimhoudingsverplichtingen van artikel 36 en de beveiligingsverplichtingen van artikel 37. 
 
Voordat wordt begonnen aan een communicatieactiviteit die naar verwachting veel media-
aandacht zal krijgen, informeren de begunstigden [de Commissie][het Agentschap] hierover 
(zie artikel 52).  
 
38.1.2 Informatie over EU-financiering – Verplichting en recht tot gebruik van het EU-
embleem 
 
Tenzij [de Commissie][het Agentschap] anderszins verzoekt of anderszins met partijen 
overeenkomt of het onmogelijk is, wordt bij elke communicatieactiviteit in verband met de 
actie (waaronder begrepen communicatie in elektronische vorm, via social media enz.) en in 
elke infrastructuur die met de subsidie wordt gefinancierd, het volgende weergegeven: 
 

(a) het EU-embleem, en  
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(b) de volgende tekst: 

 
"Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van [Horizon 2020 – het programma 
voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie][het Programma voor onderzoek en opleiding 
van Euratom (2014-2018)] in het kader van subsidieovereenkomst nr. [nummer]." 

 
Wanneer het EU-embleem samen met een ander logo wordt weergegeven, wordt het EU- 
embleem op de meest opvallende plaats gezet.  
 
Voor het nakomen van de verplichtingen die voor hen uit dit artikel voortvloeien, kunnen de 
begunstigden het EU-embleem gebruiken zonder voorafgaande toestemming van [de 
Commissie][het Agentschap]. 
 
Deze bepaling geeft de begunstigden echter geen exclusief recht voor het gebruik van het EU-
embleem.  
 
Bovendien kunnen zij zich het EU-embleem of een soortgelijk handelsmerk of logo niet toe-
eigenen, noch door registratie noch op enigerlei andere wijze.  
 
38.1.3  Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid van [de Commissie][het 
Agentschap] 
 
Bij elke communicatieactiviteit in verband met de actie wordt in de desbetreffende publicatie 
aangegeven dat daarin uitsluitend de mening van de auteur wordt weergegeven en dat [de 
Commissie][het Agentschap] niet aansprakelijk is voor het gebruik dat eventueel van de 
daarin opgenomen informatie wordt gemaakt. 
 
38.2 Communicatieactiviteiten van [de Commissie][het Agentschap]  
 
38.2.1 Recht op gebruik van de materialen, documenten en informatie van de 
begunstigden  
 
 [De Commissie][Het Agentschap] kan van begunstigden ontvangen informatie in verband 
met de actie, documenten – met name voor publicatie bestemde samenvattingen en openbare 
prestaties – alsook ander materiaal, zoals foto’s en audiovisueel materiaal, voor haar 
communicatie- en publicatieactiviteiten gebruiken.  
 
Dit laat de verspreidingsverplichtingen van artikel 36 en de beveiligingsverplichtingen van 
artikel 37 onverlet. 
 
Indien gebruik van deze materialen, documenten en informatie door [de Commissie][het 
Agentschap] echter het risico met zich meebrengt dat rechtmatige belangen van de betrokken 
begunstigde worden geschaad, dan kan laatstgenoemde [de Commissie][het Agentschap] 
verzoeken om het niet te gebruiken (zie artikel 52).  
 
Het recht om materialen, documenten en informatie van een begunstigde te gebruiken, omvat 
onder meer het volgende: 
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(a) gebruik voor eigen doeleinden (in het bijzonder beschikbaarstelling aan personen die 
voor [de Commissie][het Agentschap] werken of aan andere instellingen, organen of 
instanties van de EU of in de lidstaten, en onbeperkte verveelvoudiging of reproductie, 
in zijn geheel of ten dele); 

 
(b) distributie aan het publiek (in het bijzonder publicatie op papier of in elektronische 

of digitale vorm, publicatie op het internet, als bestand dat wel of niet kan worden 
gedownload, uitzending via elk kanaal, openbare tentoonstelling of presentatie, 
communicatie via persinformatiediensten, of opname in breed toegankelijke 
databanken of indexen); 

 
(c) herschrijven of opnieuw redigeren voor communicatie- en publicatieactiviteiten 

(waaronder begrepen inkorten, samenvatten, invoegen van andere elementen (zoals 
metagegevens, legenda’s, andere grafische, visuele, audio- of tekstelementen), 
verwijderen van elementen (bv. audio- of videobestanden), in stukken verdelen, 
gebruiken in een compilatie);  

 
(d) vertalen;  

 
(e)  individuele burgers op verzoek toegang geven, zonder recht van reproductie of 

exploitatie, op grond van Verordening (EG) nr. 1049/200144; 
 

(f) opslag in papieren, elektronische of andere vorm; 
 

(g) archivering conform de toepasselijke voorschriften inzake documentenbeheer; 
 

(h) het recht om derden te machtigen om namens [de Commissie][het Agentschap] te 
handelen of om de onder b), c), d) en f) omschreven gebruikswijzen aan derden in 
sublicentie te geven indien dit nodig is voor het uitvoeren van de communicatie- en 
publicatieactiviteiten van [de Commissie][het Agentschap]. 

 
Indien het recht van gebruik afhankelijk is van rechten van derden (waaronder begrepen 
personeel van de begunstigde), zorgt de begunstigde ervoor dat hij voldoet aan de 
verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien (in het bijzonder door de 
vereiste toestemming van de betrokken derden te verkrijgen). 
 
Voor zover van toepassing en voor zover door de begunstigden verstrekt, voegt [de 
Commissie][het Agentschap] de volgende informatie toe:  
 

"© – [jaar] – [naam van de houder van het auteursrecht]. Alle rechten voorbehouden. Onder 
voorwaarden in licentie gegeven aan [de Europee Unie (EU)][Euratom][het Agentschap]." 

 
38.3 Gevolgen van niet-naleving 
 

                                                 
44  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang 

van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 
31.5.2001, blz. 43). 
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Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 43).  
 
Daarnaast kan dergelijke niet-naleving leiden tot de toepassing van één van de andere 
maatregelen die staan beschreven in hoofdstuk 6.  
 
ARTIKEL 39 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  
 
39.1 Verwerking van persoonsgegevens door [de Commissie][het Agentschap]  
 
Alle persoonsgegevens die onder de werkingssfeer van onderhavige overeenkomst vallen, 
worden door [de Commissie][het Agentschap] verwerkt in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 45/200145 en de kennisgevingen van de verwerkingshandelingen aan de 
functionaris gegevensbescherming van [de Commissie][het Agentschap], welke 
kennisgevingen algemeen toegankelijk zijn in het register van de functionaris 
gegevensbescherming).  
 
Bedoelde gegevens worden door de "verantwoordelijke voor de verwerking" van [de 
Commissie][het Agentschap] slechts verwerkt als dit nodig is voor de uitvoering en het beheer 
van de overeenkomst en voor de monitoring van de uitvoering ervan (waaronder begrepen 
controles, beoordelingen, audits en onderzoeken, zie artikel 22).  
 
De personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben een recht van toegang 
tot de eigen persoonsgegevens en het recht om die gegevens te corrigeren. Voor de 
uitoefening van dat recht en voor vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens 
dienen zij zich te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking. Dat moet gebeuren via 
het contactpunt dat staat vermeld in de privacyverklaring die voor de desbetreffende e-dienst 
geldt (service specific privacy statement of SSPS) en die beschikbaar is op de websites van 
[de Commissie][het Agentschap]. 
 
Zij hebben tevens het recht om op ieder ogenblik een beroep te doen op de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming.  
 
39.2 Verwerking van persoonsgegevens door de begunstigden  
 
Persoonsgegevens die onder het werkingsgebied van deze overeenkomst vallen, worden door 
de begunstigden verwerkt overeenkomstig het toepasselijke nationale en EU-recht inzake 
gegevensbescherming (waaronder begrepen toestemmings- en kennisgevingsvereisten). 
 
De begunstigden verlenen hun personeel slechts toegang tot gegevens voor zover dat strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van de overeenkomst en voor de monitoring 
van de uitvoering ervan.  
 

                                                 
45  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).  
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De begunstigden stellen hun personeel ervan in kennis wiens persoonsgegevens door [de 
Commissie][het Agentschap] worden verzameld en verwerkt. Te dien einde verstrekken zij 
hun personeel de toepasselijke SSPS (zie boven) voordat hun gegevens naar [de 
Commissie][het Agentschap] worden gestuurd.  
 
39.3 Gevolgen van niet-naleving 
 
Indien een begunstigde een van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
kan [de Commissie][het Agentschap] de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen. 
 
ARTIKEL 40 – CESSIES VAN VORDERINGEN OP [DE COMMISSIE][HET 

AGENTSCHAP]  
 
De begunstigden kunnen geen vorderingen op [de Commissie][het Agentschap] aan een derde 
cederen, uitgezonderd met toestemming van [de Commissie][het Agentschap] op een daartoe 
strekkend gemotiveerd, schriftelijk verzoek van de coördinator namens de betrokken 
begunstigde.  
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] de cessie niet heeft aanvaard of de voorwaarden van 
de cessie niet worden vervuld, kan de cessie niet aan [de Commissie][het Agentschap] 
worden tegengeworpen. 
 
In geen geval bevrijdt een cessie de begunstigden van hun verplichtingen jegens [de 
Commissie][het Agentschap]. 
 
 
HOOFDSTUK 5 VERDELING VAN FUNCTIES EN 

VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BEGUNSTIGDEN [–
RELATIE MET AANVULLENDE BEGUNSTIGDEN] [– RELATIE MET 
PARTNERS VAN EEN GEZAMENLIJKE ACTIE] 

 
ARTIKEL 41 – VERDELING VAN FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

TUSSEN BEGUNSTIGDEN [– RELATIE MET AANVULLENDE 
BEGUNSTIGDEN] [– RELATIE MET PARTNERS VAN EEN 
GEZAMENLIJKE ACTIE] 

 
41.1 Functies en verantwoordelijkheden jegens [de Commissie][het Agentschap]   
 
De begunstigden zijn volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie en nakoming 
van onderhavige overeenkomst.  
 
De begunstigden zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de technische uitvoering 
van de actie, zoals beschreven in bijlage 1. Wanneer een begunstigde verzuimt om zijn deel 
van de actie uit te voeren, worden de overige begunstigden verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dat deel (zonder dat daardoor een recht op aanvullende EU-financiering 
ontstaat), tenzij [de Commissie][het Agentschap] hen uitdrukkelijk ontheft van die 
verplichting.  
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De financiële aansprakelijkheid van elke begunstigde wordt geregeld in de artikelen 44, 45 
en 46.  
 
41.2 Interne verdeling van functies en verantwoordelijkheden  
 
De interne functies en verantwoordelijkheden zijn als volgt tussen de begunstigden verdeeld: 
 
(a) Elke begunstigde 
 

(i) houdt de informatie in het register van begunstigden (in het systeem voor de 
elektronische uitwisseling van gegevens) up-to-date (zie artikel 17); 
 

(ii) stelt de coördinator onmiddellijk in kennis van gebeurtenissen of omstandigheden 
die vermoedelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de actie of 
de uitvoering van de actie vermoedelijk vertragen (zie artikel 17); 
 

(iii) verstrekt de coördinator tijdig: 
 
- afzonderlijke financiële staten voor zichzelf [en aan hem gelieerde derden] en, 

voor zover vereist, certificaten betreffende de financiële staten (zie artikel 20),  
  

- de benodigde gegevens voor het opstellen van de technische rapporten (zie 
artikel 20), 
 

- adviezen van de ethische commissie en kennisgevingen of vergunningen 
betreffende activiteiten die ethische vragen opwerpen (zie artikel 34), 
 

- overige documenten of informatie die krachtens onderhavige overeenkomst aan 
[de Commissie][het Agentschap] moeten worden verstrekt, tenzij in de 
overeenkomst is vastgelegd dat de begunstigde deze informatie rechtstreeks 
aan [de Commissie][het Agentschap]overlegt. 

 
(b) De coördinator 
 

(i) ziet er voortdurend op toe dat de actie naar behoren wordt uitgevoerd (zie 
artikel 7); 

 
(ii) fungeert als intermediair voor alle communicatie tussen de begunstigden en [de 

Commissie][het Agentschap] (in het bijzonder verstrekt hij [de Commissie][het 
Agentschap] de in artikel 17 beschreven informatie), tenzij in onderhavige 
overeenkomst anders is bepaald;  

 
(iii) verzoekt om overlegging van alle door [de Commissie][het Agentschap] 

verlangde documenten en informatie en toetst deze documenten en informatie op 
volledigheid en juistheid alvorens deze door te sturen naar [de Commissie][het 
Agentschap];  
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(iv) dient de prestaties en rapporten bij [de Commissie][het Agentschap] in (zie de 
artikelen 19 en 20);  

 
(v) ziet erop toe dat alle betalingen aan de overige begunstigden zonder onnodige 

vertraging worden verricht (zie artikel 21);  
 
(vi) stelt [de Commissie][het Agentschap] in kennis van de bedragen die aan elke 

begunstigde zijn betaald, in de gevallen waarin onderhavige overeenkomst dit 
voorschrijft (zie de artikelen 44 en 50) of wanneer [de Commissie][het 
Agentschap] hierom verzoekt.  

 
De coördinator kan bovengenoemde taken niet aan een andere begunstigde delegeren of 
aan een derde uitbesteden. 
 
[OPTIE die gebruikt moet worden in het geval dat de coördinator een instelling voor 
secundair of hoger onderwijs of overheidsinstantie is en "machtiging tot beheer" is 
verleend aan een derde partij die door de coördinator is opgericht, onder zijn 
zeggenschap staat of met hem gelieerd is: Bij wijze van uitzondering delegeert de 
coördinator de in de punten 2(b), (v) en (vi) omschreven taken aan [naam van derde 
met machtiging tot beheer invoegen]. De coördinator blijft de volledige 
verantwoordelijkheid dragen voor de EU-bijdrage en voor nakoming van de 
verplichtingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien.] 
 

41.3 Interne regelingen tussen begunstigden — consortiumovereenkomst 
  
[OPTIE die moet worden gebruikt, tenzij in het werkprogramma is bepaald dat er geen 
consortiumovereenkomst nodig is: De begunstigden moeten beschikken over interne 
regelingen met betrekking tot hun werkwijze en coördinatie om ervoor te zorgen dat de actie 
naar behoren wordt uitgevoerd. Deze interne regelingen moeten worden opgenomen in een 
schriftelijke "consortiumovereenkomst" tussen de begunstigden, waarin het volgende kan 
worden vastgesteld:  
 

- de interne organisatie van het consortium; 
 

- het beheer van de toegang tot het elektronische uitwisselingssysteem; 
 

- de verdeling van de EU-financiering; 
 

- aanvullende voorschriften over rechten en verplichtingen met betrekking tot 
background en resultaten (die onder andere bepalen of toegangsrechten al dan niet 
gelden, of een begunstigde tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen) (zie 
afdeling 3); 
 

- de regeling van interne geschillen;  
 

- regelingen inzake aansprakelijkheid, schadeloosstelling en vertrouwelijkheid tussen 
de begunstigden. 
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De consortiumovereenkomst mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
onderhavige overeenkomst.  
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
41.4 Relatie met aanvullende begunstigden — samenwerkingsovereenkomst  
 
[OPTIE voor aanvullende subsidies indien gepland in het werkprogramma: De 
begunstigden moeten een schriftelijke "samenwerkingsovereenkomst" met de aanvullende 
begunstigden sluiten om het in het kader van de overeenkomst en de aanvullende 
subsidieovereenkomst(en) (zie artikel 2) uit te voeren werk te coördineren, waarin 
bijvoorbeeld het volgende is vastgelegd: 
 

- doeltreffende besluitvormingsprocessen, en 
  

- de regeling van geschillen.  
 
De samenwerkingsovereenkomst mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
overeenkomst. 
 
De begunstigden en aanvullende begunstigden moeten gemeenschappelijke bestuursraden en 
adviesstructuren oprichten en daaraan deelnemen om te beslissen over samenwerking en 
synchronisatie van de activiteiten, onder andere over het beheer van resultaten, 
gemeenschappelijke benaderingen ten aanzien van normalisering, betrokkenheid van kmo's, 
verbanden met regulerings- en beleidsactiviteiten en gemeenschappelijk gedeelde activiteiten 
voor verspreiding en bewustmaking. 
 
De begunstigden moeten de aanvullende begunstigden voor de toepassing van de aanvullende 
subsidieovereenkomst(en) toegang verlenen tot hun resultaten (zie artikel 31.6). 
 
De begunstigden moeten de technische verslagen (zie de artikelen 20.3 en 20.4) onderling 
uitwisselen. De verplichtingen inzake vertrouwelijkheid uit hoofde van artikel 36 zijn van 
toepassing.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
41.5 Relatie met partners van een gezamenlijke actie — coördinatieovereenkomst 
  
[OPTIE voor gezamenlijke acties (gezamenlijke uitnodiging met een derde land of een 
internationale organisatie): De begunstigden moeten een "coördinatieovereenkomst" sluiten 
met de partners van de actie van het derde land of de internationale organisatie (zie 
artikel 2), waarin bijvoorbeeld het volgende is vastgelegd: 
 

- de interne organisatie van de begunstigden in beide acties, met inbegrip van de 
besluitvormingsprocedures; 

 
- voorschriften inzake intellectuele-eigendomsrechten (bijvoorbeeld betreffende 

bescherming, verspreiding, gebruik en toegangsrechten); 
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- de regeling van interne geschillen; 

 
- regelingen inzake aansprakelijkheid, schadeloosstelling en vertrouwelijkheid tussen 

de begunstigden in beide acties. 
 
De coördinatieovereenkomst mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
overeenkomst.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
 
HOOFDSTUK 6  AFWIJZING VAN KOSTEN — VERLAGING VAN HET 

SUBSIDIEBEDRAG — TERUGVORDERING — SANCTIES — 
SCHADE — OPSCHORTING — BEËINDIGING — OVERMACHT  

 
AFDELING 1 AFWIJZING VAN KOSTEN — VERLAGING VAN HET 

SUBSIDIEBEDRAG — TERUGVORDERING — SANCTIES 
 
ARTIKEL 42 –– AFWIJZING VAN NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN  
 
42.1 Voorwaarden  
 
42.1.1 [De Commissie][Het Agentschap] wijst — op het moment van een tussentijdse 
betaling, bij de betaling van het saldo of nadien — alle kosten die niet subsidiabel zijn (zie 
artikel 6) af, met name naar aanleiding van controles, beoordelingen, audits of onderzoeken 
(zie artikel 22). 
 
42.1.2 De afwijzing kan ook zijn gegrond op de uitbreiding van bevindingen met 
betrekking tot andere subsidies naar deze subsidie, onder de in artikel 22.5.2 bepaalde 
voorwaarden.  
 
42.2 Af te wijzen niet-subsidiabele kosten — berekening — procedure 
 
Niet-subsidiabele kosten worden volledig afgewezen [OPTIE indien in artikel 5.2 een 
forfaitair bedrag is voorzien:, met uitzondering van forfaitaire kosten, die naar evenredigheid 
van de taken of delen van de actie die niet zijn uitgevoerd worden afgewezen]. 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] kosten afwijst zonder verlaging van het 
subsidiebedrag (zie artikel 43) of terugvordering van onverschuldigde bedragen (zie 
artikel 44), stelt [zij][het] de betrokken coördinator of begunstigde formeel in kennis van de 
afwijzing van kosten, de bedragen en de redenen ervan (indien van toepassing samen met de 
kennisgeving van de verschuldigde bedragen; zie artikel 21.5). De betrokken coördinator of 
begunstigde kan –– binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving –– formeel bij [de 
Commissie][het Agentschap] bezwaar maken met opgave van de redenen ervan.  
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] kosten afwijst met verlaging van het 
subsidiebedrag of terugvordering van onverschuldigde bedragen, stelt [zij][het] de 
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betrokken coördinator of begunstigde formeel van de afwijzing in kennis door middel van de 
in de artikelen 43 en 44 bedoelde "vooraankondigingsbrief" over verlaging of 
terugvordering.  
 
42.3 Effecten 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] kosten afwijst op het moment van een tussentijdse 
betaling of de betaling van het saldo, brengt [zij][het] deze in mindering op de totale 
subsidiabele kosten die in het periodieke of definitieve overzicht van de financiële staten (zie 
de artikelen 20.3 en 20.4) voor de actie worden gedeclareerd zoals vastgesteld in de artikelen 
21.3 of 21.4. Vervolgens berekent [zij][het] het bedrag van de tussentijdse betaling of de 
betaling van het saldo. 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] — na een tussentijdse betaling, maar vóór de 
betaling van het saldo — kosten afwijst die in een periodiek overzicht van de financiële 
staten zijn gedeclareerd, brengt [zij][het] deze in mindering op de totale subsidiabele kosten 
die in het volgende periodieke overzicht van de financiële staten of in het definitieve 
overzicht van de financiële staten voor de actie worden gedeclareerd. Vervolgens berekent 
[zij][het] het bedrag van de tussentijdse betaling of de betaling van het saldo zoals vastgesteld 
in artikel 21.3 of artikel 21.4.   
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] na de betaling van het saldo kosten afwijst, brengt 
[zij][het] het afgewezen bedrag in mindering op de totale subsidiabele kosten die door de 
begunstigde in het definitieve overzicht van de financiële staten zijn gedeclareerd. Vervolgens 
berekent [zij][het] het herziene definitieve subsidiebedrag zoals vastgesteld in artikel 5.4.  
 
ARTIKEL 43 –– VERLAGING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG 
 
43.1 Voorwaarden 
 
43.1.1 [De Commissie][Het Agentschap] kan — bij betaling van het saldo of nadien — het 
maximale subsidiebedrag verlagen (zie artikel 5.1), indien de actie niet naar behoren zoals 
beschreven in bijlage 1 is uitgevoerd of een andere verplichting uit hoofde van de 
onderhavige overeenkomst niet is nagekomen. 
 
43.1.2 [De Commissie][Het Agentschap] kan het maximale subsidiebedrag ook verlagen op 
grond van de uitbreiding van bevindingen met betrekking tot andere subsidies naar deze 
subsidie, onder de in artikel 22.5.2 bepaalde voorwaarden. 
 
43.2 In mindering te brengen bedrag –– berekening –– procedure 
 
Het bedrag van de verlaging is evenredig aan de onjuiste uitvoering van de actie of aan de 
ernst van de niet-nakoming.  
 
Alvorens het subsidiebedrag te verlagen, doet [de Commissie][het Agentschap] de betrokken 
coördinator of begunstigde formeel een "vooraankondigingsbrief" toekomen, waarin 
[zij][het]:  
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- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om het subsidiebedrag te verlagen, het 
beoogde bedrag van de verlaging en de redenen ervan, en 
 

- hem verzoekt binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn opmerkingen 
kenbaar te maken.  

 
Indien [de Commissie][het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of besluit de verlaging 
ondanks de ontvangen opmerkingen door te zetten, doet [zij][het] de betrokken coördinator of 
begunstigde formeel een bevestiging van de verlaging toekomen (indien van toepassing 
samen met de kennisgeving van de verschuldigde bedragen; zie artikel 21). 
 
43.3 Effecten  
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] het subsidiebedrag op het moment van de betaling 
van het saldo verlaagt, berekent [zij][het] het verlaagde subsidiebedrag voor de actie en 
bepaalt [zij][het] vervolgens het verschuldigde bedrag als betaling van het saldo (zie de 
artikelen 5.3.4 en 21.4). 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] het subsidiebedrag na de betaling van het saldo 
verlaagt, berekent [zij][het] het herziene definitieve subsidiebedrag voor de betrokken 
begunstigde (zie artikel 5.4). Indien het herziene definitieve subsidiebedrag voor de betrokken 
begunstigde lager is dan het aandeel van [de Commissie][het Agentschap], vordert [zij][het] 
het verschil terug (zie artikel 44).  
 
ARTIKEL 44 –– TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGDE BEDRAGEN  
 
44.1 Terug te vorderen bedrag –– berekening –– procedure 
 
[De Commissie][Het Agentschap] vordert — na beëindiging van de deelname van een 
begunstigde, bij de betaling van het saldo of nadien — elk bedrag dat is betaald maar op 
grond van de overeenkomst niet verschuldigd is, terug.  
 
De financiële aansprakelijkheid van iedere begunstigde blijft in geval van terugvordering 
beperkt tot zijn eigen schulden [OPTIE indien artikel 14 van toepassing is: (met inbegrip 
van onverschuldigde bedragen die door [de Commissie][het Agentschap] zijn betaald voor 
kosten die door de aan hem gelieerde derden zijn gedeclareerd)], behalve voor het bedrag dat 
is ingehouden voor het Garantiefonds (zie artikel 21.4). 
 
44.1.1 Terugvordering na beëindiging van de deelname van een begunstigde 
 
Indien terugvordering na beëindiging van de deelname van een begunstigde (met inbegrip van 
de coördinator) plaatsvindt, vordert [de Commissie][het Agentschap] het onverschuldigde 
bedrag van de betrokken begunstigde terug door hem formeel een debetnota te doen toekomen 
(zie de artikelen 50.2 en 50.3). In deze nota worden het terug te vorderen bedrag, de 
voorwaarden en de betalingsdatum vermeld.  
 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, vordert [de 
Commissie][het Agentschap] het bedrag als volgt terug:  
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(a) door het –– zonder toestemming van de begunstigde –– te verrekenen met bedragen 

die de Commissie of een uitvoerend agentschap aan de betrokken begunstigde 
verschuldigd is (uit de EU- of Euratombegroting).  

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan [de Commissie][het Agentschap] het bedrag 
vóór de in de debetnota vermelde betalingsdatum verrekenen om de financiële 
belangen van de EU te beschermen; 

 
(b) [OPTIE indien artikel 14 van toepassing is en door [de Commissie][het Agentschap] 

om hoofdelijke aansprakelijkheid is verzocht: indien een gelieerde derde heeft 
ingestemd met hoofdelijke aansprakelijkheid (zie artikel 14), door de derde 
aansprakelijk te stellen tot de vermelde maximale EU-bijdrage voor de gelieerde 
derde in de geraamde begroting (zie bijlage 2) en/of][OPTIE: niet van toepassing, 
en/of]  

 
(c) door juridische maatregelen te nemen of door een executoriale beschikking 

overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) [en artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag] te geven (zie artikel 57). 

 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te 
vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het in artikel 21.11 
vastgestelde tarief vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde betalingsdatum tot 
en met de dag waarop [de Commissie][het Agentschap] het volledige bedrag ontvangt. 
 
Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente 
en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. 
 
Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 
begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG46 van toepassing is. 
 
44.1.2 Terugvordering na de betaling van het saldo 
 
Indien de betaling van het saldo de vorm van een terugvordering aanneemt (zie artikel 21.4), 
doet [de Commissie][het Agentschap] de coördinator formeel een "vooraankondigingsbrief" 
toekomen waarin [zij][het]:  
 

- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om het per saldo verschuldigde 
bedrag terug te vorderen en de redenen ervan;  
 

- vermeldt dat [zij][het] voornemens is het terug te vorderen bedrag af te trekken van 
het voor het Garantiefonds ingehouden bedrag;  
 

- de coördinator verzoekt binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving een 
verslag over de verdeling van de betalingen aan de begunstigden in te dienen, en 

                                                 
46  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 
2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1). 
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- de coördinator verzoekt binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn 

opmerkingen kenbaar te maken.  
 
Indien geen opmerkingen worden ingediend of [de Commissie][het Agentschap] besluit de 
terugvordering ondanks de ontvangen opmerkingen door te zetten, doet [zij][het] de 
coördinator de bevestiging van de terugvordering toekomen (samen met de kennisgeving 
van de verschuldigde bedragen; zie artikel 21.5) en: 
 

- betaalt [zij][het] het verschil tussen het terug te vorderen bedrag en het voor het 
Garantiefonds ingehouden bedrag, indien het verschil positief is, of 

 
- doet [zij][het] de coördinator formeel een debetnota toekomen voor het verschil 

tussen het terug te vorderen bedrag en het voor het Garantiefonds ingehouden bedrag, 
indien het verschil negatief is. In deze nota worden ook de voorwaarden en de 
betalingsdatum vermeld.  

 
Indien de coördinator op de in de debetnota vermelde datum het verschuldigde bedrag niet 
aan [de Commissie][het Agentschap] heeft terugbetaald en het verslag over de verdeling van 
de betalingen niet heeft ingediend, vordert [de Commissie][het Agentschap] het in de 
debetnota vermelde bedrag van de coördinator terug (zie beneden).   
 
Indien de coördinator op de in de debetnota vermelde datum het verschuldigde bedrag niet 
aan [de Commissie][het Agentschap] heeft terugbetaald, maar wel het verslag over de 
verdeling van betalingen heeft ingediend: 
 

(a)  stelt [de Commissie][het Agentschap] de begunstigden vast voor wie het als volgt 
berekende bedrag negatief is: 

 
{{{{de kosten van de begunstigde die in het definitieve overzicht van de financiële staten zijn 
gedeclareerd en die door [de Commissie][het Agentschap] zijn goedgekeurd, vermenigvuldigd met het 
in artikel 5.2 voor de betrokken begunstigde vastgestelde vergoedingspercentage  
 
[plus 
 
de kosten van de met hem gelieerde derden die in het definitieve overzicht van de financiële staten zijn 
gedeclareerd en die door [de Commissie][het Agentschap] zijn goedgekeurd, vermenigvuldigd met het 
in artikel 5.2 voor elke betrokken gelieerde derde vastgestelde vergoedingspercentage]} 
 
gedeeld door 
 
de overeenkomstig artikel 5.3.1 berekende EU-bijdrage voor de actie} 
 
vermenigvuldigd met  
 

het definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.3)}, 
 
min 
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{door de begunstigde ontvangen voorfinanciering en tussentijdse betalingen}}. 
 

(b)  doet [de Commissie][het Agentschap] elke overeenkomstig punt (a) vastgestelde 
begunstigde formeel een debetnota toekomen waarin de voorwaarden en de 
betalingsdatum worden vermeld. Het bedrag van de debetnota wordt als volgt 
berekend:  
 
{{het overeenkomstig punt (a) voor de betrokken begunstigde berekende bedrag 
 
gedeeld door 
 
de som van bedragen die overeenkomstig punt (a) zijn berekend voor alle overeenkomstig punt (a) 
vastgestelde begunstigden} 
 
vermenigvuldigd met  
 
het bedrag dat is vermeld in de debetnota die [de Commissie][het Agentschap] de coördinator formeel 
heeft doen toekomen}. 

 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, vordert [de 
Commissie][het Agentschap] het bedrag als volgt terug:  
  

(a) door het –– zonder toestemming van de begunstigde –– te verrekenen met bedragen 
die de Commissie of een uitvoerend agentschap aan de betrokken begunstigde 
verschuldigd is (uit de EU- of Euratombegroting). 

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan [de Commissie][het Agentschap] het bedrag 
vóór de in de debetnota vermelde betalingsdatum verrekenen om de financiële 
belangen van de EU te beschermen; 
 

(b) door te putten uit het Garantiefonds. [De Commissie][Het Agentschap] doet de 
betrokken begunstigde namens het Garantiefonds formeel de debetnota toekomen en 
vordert het bedrag terug: 
 

(i) [OPTIE indien artikel 14 van toepassing is en door [de Commissie][het 
Agentschap] om hoofdelijke aansprakelijkheid is verzocht: indien een 
gelieerde derde heeft ingestemd met hoofdelijke aansprakelijkheid (zie 
artikel 14), door de derde aansprakelijk te stellen tot de vermelde maximale 
EU-bijdrage voor de gelieerde derde in de geraamde begroting (zie bijlage 2) 
en/of][OPTIE: niet van toepassing] 

 
(ii) door juridische maatregelen te nemen of door een executoriale beschikking 

overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) [en artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag] te 
geven (zie artikel 57). 

 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te 
vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het in artikel 21.11 
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vastgestelde tarief vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde betalingsdatum tot 
en met de dag waarop [de Commissie][het Agentschap] het volledige bedrag ontvangt. 
 
Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente 
en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. 
 
Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 
begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 
 
44.1.3 Terugvordering van bedragen na de betaling van het saldo  
 
Indien voor een begunstigde het herziene definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.4) lager is 
dan zijn aandeel van het definitieve subsidiebedrag, moet hij het verschil aan [de 
Commissie][het Agentschap] terugbetalen. 
 
Het aandeel van de begunstigde in het definitieve subsidiebedrag wordt als volgt berekend: 
 

{{{de kosten van de begunstigde die in het definitieve overzicht van de financiële staten zijn gedeclareerd 
en die door [de Commissie][het Agentschap] zijn goedgekeurd, vermenigvuldigd met het in artikel 5.2 voor 
de betrokken begunstigde vastgestelde vergoedingspercentage  
 
[plus 
 
de kosten van de met hem gelieerde derden die in het definitieve overzicht van de financiële staten zijn 
gedeclareerd en die door [de Commissie][het Agentschap] zijn goedgekeurd, vermenigvuldigd met het in 
artikel 5.2 voor elke betrokken gelieerde derde vastgestelde vergoedingspercentage]} 
 
gedeeld door 
 
de overeenkomstig artikel 5.3.1 berekende EU-bijdrage} 
 
vermenigvuldigd met  
 

het definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.3)}. 
 
Indien de coördinator de ontvangen bedragen niet heeft verdeeld (zie artikel 21.7), vordert de 
Commissie ook deze bedragen terug.  
 
[De Commissie][Het Agentschap] doet de betrokken begunstigde formeel een 
vooraankondigingsbrief toekomen, waarin [zij][het]: 
 

- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om het verschuldigde bedrag terug te 
vorderen en de redenen ervan, en 
 

- hem verzoekt binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn opmerkingen 
kenbaar te maken.  

 
Indien geen opmerkingen worden ingediend of [de Commissie][het Agentschap] besluit de 
terugvordering ondanks de ontvangen opmerkingen door te zetten, bevestigt [zij][het] het 
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terug te vorderen bedrag en doet [zij][het] de betrokken begunstigde formeel een debetnota 
toekomen. In deze nota worden ook de voorwaarden en de betalingsdatum vermeld.  
 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, vordert [de 
Commissie][het Agentschap] het bedrag als volgt terug:  
  

(a) door het –– zonder toestemming van de begunstigde –– te verrekenen met bedragen 
die de Commissie of een uitvoerend agentschap aan de betrokken begunstigde 
verschuldigd is (uit de EU- of Euratombegroting). 

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan [de Commissie][het Agentschap] het bedrag 
vóór de in de debetnota vermelde betalingsdatum verrekenen om de financiële 
belangen van de EU te beschermen; 
 

(b) door te putten uit het Garantiefonds. [De Commissie][Het Agentschap] doet de 
betrokken begunstigde namens het Garantiefonds formeel de debetnota toekomen en 
vordert het bedrag terug: 
  

(i) [OPTIE indien artikel 14 van toepassing is en door [de Commissie][het 
Agentschap] om hoofdelijke aansprakelijkheid is verzocht: indien een 
gelieerde derde heeft ingestemd met hoofdelijke aansprakelijkheid (zie 
artikel 14), door de derde aansprakelijk te stellen tot de vermelde 
maximale EU-bijdrage voor de gelieerde derde in de geraamde begroting 
(zie bijlage 2) en/of][OPTIE: niet van toepassing] 
 

(ii) door juridische maatregelen te nemen of door een executoriale 
beschikking overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) [en artikel 106 bis van het 
Euratom-Verdrag] te geven (zie artikel 57). 

 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te 
vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het in artikel 21.11 
vastgestelde tarief vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde betalingsdatum tot 
en met de dag waarop [de Commissie][het Agentschap] het volledige bedrag ontvangt. 
 
Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente 
en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. 
 
Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 
begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 
 
ARTIKEL 45 –– ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE SANCTIES 
 
45.1 Voorwaarden 
 
Overeenkomstig artikel 109 en artikel 131, lid 4 van het Financieel Reglement nr. 966/2012 
kan [de Commissie][het Agentschap] administratieve en financiële sancties opleggen indien 
een begunstigde:  
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(a) aanzienlijke fouten heeft begaan, onregelmatigheden of fraude heeft gepleegd of 

ernstig in gebreke is bevonden wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst, of  

 
(b) zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen over op grond van voor de 

overeenkomst of voor de indiening van het voorstel vereiste informatie (of dergelijke 
informatie niet heeft verstrekt). 

 
Elke begunstigde is verantwoordelijk voor de betaling van de hem opgelegde financiële 
sancties.  
 
Overeenkomstig artikel 109, lid 3, van het Financieel Reglement nr. 966/2012 kan [de 
Commissie][het Agentschap] –– onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen –– 
besluiten tot oplegging van een administratieve of financiële sanctie publiceren. 
 
45.2 Duur –– bedrag van de sanctie –– berekening 
 
Bij oplegging van administratieve sancties wordt de begunstigde van toekenning van alle uit 
de EU- en Euratombegroting gefinancierde contracten en subsidies uitgesloten gedurende ten 
hoogste vijf jaar vanaf de dag waarop de overtreding door [de Commissie][het Agentschap] 
wordt vastgesteld.  
 
Indien de begunstigde binnen vijf jaar na de dag waarop de eerste overtreding is vastgesteld 
een andere overtreding begaat, kan [de Commissie][het Agentschap] de uitsluitingsperiode 
verlengen tot 10 jaar. 
 
Het bedrag van de financiële sancties bedraagt tussen 2 en 10 % van de vermelde maximale 
EU-bijdrage, voor de betrokken begunstigde, in de geraamde begroting (zie bijlage 2). 
 
Indien de begunstigde binnen vijf jaar na de dag waarop de eerste overtreding is vastgesteld 
een andere overtreding begaat, kan [de Commissie][het Agentschap] het percentage van de 
financiële sancties verhogen naar 4 tot 20 %.  
 
45.3 Procedure 
 
Alvorens een sanctie op te leggen, doet [de Commissie][het Agentschap] de betrokken 
begunstigde formeel een kennisgeving toekomen, waarin [zij][het]: 
 

- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om een sanctie op te leggen, de duur 
of het bedrag ervan, en de redenen ervan, en 
 

- hem verzoekt binnen 30 dagen zijn opmerkingen kenbaar te maken.  
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of besluit de sanctie 
ondanks de ontvangen opmerkingen op te leggen, doet [zij][het] de betrokken begunstigde 
formeel een bevestiging van de sanctie toekomen en brengt [zij][het] –– in geval van 
financiële sancties –– het bedrag van de sanctie in mindering op de betaling van het saldo of 
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doet [zij][het] hem formeel een debetnota toekomen waarin het terug te vorderen bedrag, de 
voorwaarden en de betalingsdatum zijn vermeld. 
 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, kan [de 
Commissie][het Agentschap] het bedrag als volgt terugvorderen:  
 

(a)  door het –– zonder toestemming van de begunstigde –– te verrekenen met bedragen 
die de Commissie of een uitvoerend agentschap aan de betrokken begunstigde 
verschuldigd is (uit de EU- of Euratombegroting). 

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan [de Commissie][het Agentschap] het bedrag 
vóór de in de debetnota vermelde betalingsdatum verrekenen om de financiële 
belangen van de EU te beschermen; 
 

(b)  door juridische maatregelen te nemen of door een executoriale beschikking 
overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) [en artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag] te geven (zie artikel 57).  

 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te 
vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het in artikel 21.11 
vastgestelde tarief vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde betalingsdatum tot 
en met de dag waarop [de Commissie][het Agentschap] het volledige bedrag ontvangt. 
 
Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente 
en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. 
 
Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 
begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 
 
  
AFDELING 2 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 
 
ARTIKEL 46 –– AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE  
 
46.1 Aansprakelijkheid van [de Commissie][het Agentschap] 
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de 
begunstigden of derden als gevolg van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst geleden 
schade, en zelfs niet voor grove nalatigheid. 
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de bij de 
actie betrokken begunstigden of derden als gevolg van de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst veroorzaakte schade. 
   
46.2 Aansprakelijkheid van de begunstigden 
 
46.2.1 Voorwaarden 
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Behalve in geval van overmacht (zie artikel 51) moeten de begunstigden alle schade die [de 
Commissie][het Agentschap] lijdt als gevolg van de uitvoering van de actie of omdat de actie 
niet volledig in overeenstemming met de overeenkomst is uitgevoerd, vergoeden.  
 
Elke begunstigde is verantwoordelijk voor de betaling van de schadevergoeding die van hem 
wordt geëist. 
 
46.2.2 Bedrag van de schadevergoeding — berekening 
 
Het bedrag dat [de Commissie][het Agentschap] van een begunstigde kan eisen,komt overeen 
met de door die begunstigde veroorzaakte schade. 
 
46.2.3 Procedure  
 
Alvorens schadevergoeding te eisen, doet [de Commissie][het Agentschap] de betrokken 
begunstigde formeel een kennisgeving toekomen, waarin [zij][het]: 
 

- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om schadevergoeding te eisen, het 
bedrag en de redenen ervan, en 
 

- hem verzoekt binnen 30 dagen zijn opmerkingen kenbaar te maken.  
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of besluit ondanks de 
ontvangen opmerkingen schadevergoeding te eisen, doet [zij][het] de betrokken begunstigde 
formeel een bevestiging van de schadevergoeding toekomen, alsmede een debetnota waarin 
het te vorderen bedrag, de voorwaarden en de betalingsdatum zijn vermeld. 
 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, vordert [de 
Commissie][het Agentschap] het bedrag als volgt in:  
 

(a)  door het –– zonder toestemming van de begunstigde –– te verrekenen met bedragen 
die de Commissie of een uitvoerend agentschap aan de betrokken begunstigde 
verschuldigd is (uit de EU- of Euratombegroting). 

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan [de Commissie][het Agentschap] het bedrag 
vóór de in de debetnota vermelde betalingsdatum verrekenen om de financiële 
belangen van de EU te beschermen; 
 

(b)  door juridische maatregelen te nemen of door een executoriale beschikking 
overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) [en artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag] te geven (zie artikel 57).  

 
Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te 
vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het in artikel 21.11 
vastgestelde tarief vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde betalingsdatum tot 
en met de dag waarop [de Commissie][het Agentschap] het volledige bedrag ontvangt. 
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Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente 
en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. 
 
Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 
begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 
 
 
AFDELING 3 OPSCHORTING EN BEËINDIGING 
 
ARTIKEL 47 –– OPSCHORTING VAN DE BETALINGSTERMIJN  
 
47.1 Voorwaarden 
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan de betalingstermijn (zie de artikelen 21.2 en 21.4) te 
allen tijde opschorten, indien een verzoek om betaling (zie artikel 20) niet kan worden 
goedgekeurd omdat:  
 

(a) het niet in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst (zie 
artikel 20);  
 

(b) de technische of financiële verslagen niet zijn ingediend of niet volledig zijn, of 
aanvullende informatie vereist is, of 
 

(c) er twijfel is over de subsidiabiliteit van de in de financiële staten gedeclareerde kosten 
en aanvullende controles, beoordelingen, audits of onderzoeken vereist zijn. 

 
47.2 Procedure 
 
[De Commissie][Het Agentschap] stelt de coördinator formeel in kennis van de opschorting 
en de redenen ervan.  
 
De opschorting gaat in op de dag dat [de Commissie][het Agentschap] de kennisgeving 
verzendt (zie artikel 52).  
 
Indien niet langer aan de voorwaarden voor de opschorting van de betalingstermijn wordt 
voldaan, wordt de opschorting opgeheven en gaat de resterende periode in. 
 
Indien de opschorting langer duurt dan twee maanden, kan de coördinator [de Commissie][het 
Agentschap] vragen of de opschorting zal voortduren.  
 
Indien de betalingstermijn is opgeschort omdat de technische of financiële verslagen niet aan 
de eisen voldoen (zie artikel 20) en het herziene verslag of de herziene staten niet is/zijn 
ingediend of wel is/zijn ingediend maar eveneens is/zijn afgekeurd, kan [de Commissie][het 
Agentschap] ook de onderhavige overeenkomst of de deelname van de begunstigde 
beëindigen (zie artikel 50.3.1(l)). 
 
ARTIKEL 48 –– OPSCHORTING VAN BETALINGEN  
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48.1 Voorwaarden  
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan de voorfinanciering en tussentijdse betalingen voor een 
of meer begunstigden of de betaling van het saldo voor alle begunstigden te allen tijde geheel 
of gedeeltelijk opschorten, indien een begunstigde: 
 

(a) aanzienlijke fouten heeft begaan, onregelmatigheden of fraude heeft gepleegd of 
ernstig in gebreke is bevonden wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen in het 
kader van de gunningsprocedure of uit hoofde van de overeenkomst, of hiervan wordt 
verdacht, of  

 
(b) hij zich –– bij andere EU- of Euratomsubsidies die onder soortgelijke voorwaarden 

aan hem zijn verleend –– schuldig heeft gemaakt aan stelselmatige of terugkerende 
fouten, onregelmatigheden, fraude, of ernstige verzaking van verplichtingen die een 
belangrijke invloed hebben op deze subsidie (uitbreiding van bevindingen met 
betrekking tot andere subsidies naar deze subsidie; zie artikel 22.5.2).  

 
48.2 Procedure 
 
Alvorens de betalingen op te schorten, doet [de Commissie][het Agentschap] de coördinator 
formeel een kennisgeving toekomen, waarin [zij][het]:  
 

- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om de betalingen op te schorten en de 
redenen ervan, en  
 

- hem verzoekt binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn opmerkingen 
kenbaar te maken. 

  
Indien [de Commissie][het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of besluit de procedure 
ondanks de ontvangen opmerkingen door te zetten, doet [zij][het] de coördinator formeel een 
bevestiging van de opschorting toekomen. In andere gevallen stelt [zij][het] de coördinator er 
formeel van in kennis dat de opschortingsprocedure niet wordt voortgezet.  

 
De opschorting gaat in op de dag dat [de Commissie][het Agentschap] de bevestiging 
verzendt.  
 
Indien aan de voorwaarden voor de hervatting van de betalingen wordt voldaan, wordt de 
opschorting opgeheven. De Commissie stelt de coördinator formeel hiervan in kennis. 
 
Tijdens de opschorting mag (mogen) het (de) periodieke verslag(en) (zie artikel 20.3) geen 
individuele financiële staten van de betrokken begunstigde [en de aan hem gelieerde derden] 
bevatten. Wanneer [de Commissie][het Agentschap] de betalingen hervat, kan de coördinator 
deze in het volgende periodieke verslag opnemen. 
 
De begunstigden mogen de uitvoering van de actie opschorten (zie artikel 49.1), of de 
onderhavige overeenkomst of de deelname van de betrokken begunstigde beëindigen (zie de 
artikelen 50.1 en 50.2). 
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ARTIKEL 49 –– OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE ACTIE  
 
49.1 Opschorting van de uitvoering van de actie door de begunstigden 
 
49.1.1 Voorwaarden  
 
De begunstigden mogen de uitvoering van de actie of een deel ervan opschorten, indien 
uitzonderlijke omstandigheden –– met name overmacht (zie artikel 51) –– de uitvoering 
onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken.  
 
49.1.2 Procedure 
 
De coördinator moet [de Commissie][het Agentschap] onverwijld formeel van de opschorting 
in kennis stellen (zie artikel 52), en daarbij het volgende vermelden: 
 

- de redenen ervan, en  
 

- de verwachte datum van hervatting. 
 
De opschorting gaat in op de dag dat [de Commissie][het Agentschap] de kennisgeving 
ontvangt. 
 
Wanneer de omstandigheden de hervatting van de uitvoering mogelijk maken, moet de 
coördinator [de Commissie][het Agentschap] onverwijld daarvan in kennis stellen en om een 
wijziging van de onderhavige overeenkomst verzoeken om de dag waarop de actie wordt 
hervat vast te stellen, de duur van de actie te verlengen en andere wijzigingen door te voeren 
die vereist zijn om de actie aan de nieuwe situatie aan te passen (zie artikel 55) –– tenzij de 
overeenkomst of de deelname van de begunstigde is beëindigd (zie artikel 50). 
 
De opschorting wordt opgeheven vanaf de in de wijziging vastgestelde hervattingsdatum. 
Deze datum kan eerder zijn dan de datum waarop de wijziging in werking treedt.  
 
Kosten die zijn gemaakt tijdens de opschorting van de uitvoering van de actie zijn niet 
subsidiabel (zie artikel 6).  
 
49.2 Opschorting van de uitvoering van de actie door [de Commissie][het Agentschap] 
 
49.2.1 Voorwaarden 
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan de uitvoering van de actie of een deel ervan 
opschorten: 
 

(a) indien een begunstigde aanzienlijke fouten heeft begaan, onregelmatigheden of fraude 
heeft gepleegd of ernstig in gebreke is bevonden wegens niet-nakoming van zijn 
verplichtingen in het kader van de gunningsprocedure of uit hoofde van de 
overeenkomst, of hiervan wordt verdacht;  
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(b) indien een begunstigde zich –– bij andere EU- of Euratomsubsidies die onder 
soortgelijke voorwaarden aan hem zijn verleend –– schuldig heeft gemaakt aan 
stelselmatige of terugkerende fouten, onregelmatigheden, fraude, of ernstige verzaking 
van verplichtingen die een belangrijke invloed hebben op deze subsidie (uitbreiding 
van bevindingen met betrekking tot andere subsidies naar deze subsidie; zie 
artikel 22.5.2), of  
 

(c) indien wordt vermoed dat de actie niet langer in wetenschappelijk of technologisch 
opzicht relevant is. 
 

49.2.2 Procedure 
 
Alvorens de uitvoering van de actie op te schorten, doet [de Commissie][het Agentschap] de 
coördinator formeel een kennisgeving toekomen, waarin [zij][het]: 
 

- hem in kennis stelt van [haar][zijn] voornemen om de uitvoering op te schorten en de 
redenen ervan, en  
 

- hem verzoekt binnen 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn opmerkingen 
kenbaar te maken.  
 

Indien [de Commissie][het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of besluit de procedure 
ondanks de ontvangen opmerkingen door te zetten, doet [zij][het] de coördinator formeel een 
bevestiging van de opschorting toekomen. In andere gevallen stelt zij de coördinator er 
formeel van in kennis dat de procedure niet wordt voortgezet.  
 
De opschorting gaat vijf dagen nadat de coördinator de bevestiging heeft ontvangen (of op 
een in de kennisgeving vastgestelde latere datum) in. 
 
De opschorting wordt opgeheven indien aan de voorwaarden voor hervatting van de 
uitvoering van de actie wordt voldaan.  
 
De coördinator wordt formeel van de opheffing in kennis gesteld en de onderhavige 
overeenkomst wordt gewijzigd om de dag waarop de actie wordt hervat vast te stellen, de 
duur van de actie te verlengen en andere wijzigingen door te voeren die vereist zijn om de 
actie aan de nieuwe situatie aan te passen (zie artikel 55) –– tenzij de overeenkomst reeds is 
beëindigd (zie artikel 50). 
 
De opschorting wordt opgeheven vanaf de in de wijziging vastgestelde hervattingsdatum. 
Deze datum kan eerder zijn dan de datum waarop de wijziging in werking treedt.  
 
Kosten die zijn gemaakt tijdens de opschorting zijn niet subsidiabel (zie artikel 6).  
 
De begunstigden kunnen geen schadevergoeding eisen op grond van de opschorting door [de 
Commissie][het Agentschap] (zie artikel 46). 
 
De opschorting van de uitvoering van de actie laat het recht van [de Commissie][het 
Agentschap] om de overeenkomst of deelname van een begunstigde te beëindigen (zie 
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artikel 50), het subsidiebedrag te verlagen of ten onrechte uitbetaalde bedragen terug te 
vorderen (zie de artikelen 43 en 44) onverlet. 
 
ARTIKEL 50 –– BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST OF VAN DE 

DEELNAME VOOR EEN OF MEER BEGUNSTIGDEN 
 
50.1 Beëindiging van de onderhavige overeenkomst door de begunstigden  
 
50.1.1 Voorwaarden en procedure 
 
De begunstigden kunnen de onderhavige overeenkomst beëindigen. 
 
De coördinator moet [de Commissie][het Agentschap] onverwijld formeel van de beëindiging 
in kennis stellen (zie artikel 52), en daarbij het volgende vermelden: 
 

- de redenen ervan, en  
 

- de datum waarop de beëindiging ingaat. Deze datum moet na de datum van de 
kennisgeving liggen. 

 
Indien geen redenen worden opgegeven of [de Commissie][het Agentschap] oordeelt dat de 
redenen de beëindiging niet rechtvaardigen, wordt de overeenkomst geacht "onjuist te zijn 
beëindigd". 
 
De beëindiging gaat in op de in de kennisgeving vermelde datum. 
 
50.1.2 Effecten 
 
De coördinator moet binnen 60 dagen nadat de beëindiging ingaat de volgende documenten 
indienen: 
 

(i) een periodiek verslag (voor de resterende verslagperiode tot de beëindiging; zie 
artikel 20.3) en 
 

(ii) het definitieve verslag (zie artikel 20.4). 
 

Indien [de Commissie][het Agentschap] het verslag niet binnen de termijn (zie boven) 
ontvangt, worden alleen de kosten die in een goedgekeurd periodiek verslag zijn opgenomen 
in aanmerking genomen. 
 
[De Commissie][Het Agentschap] berekent op basis van de ingediende verslagen het 
definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.3) en het saldo (zie artikel 21.4). Alleen kosten die 
vóór de beëindiging zijn gemaakt, zijn subsidiabel (zie artikel 6). Kosten in verband met na de 
beëindiging uit te voeren contracten, zijn niet subsidiabel. 
 
Onjuiste beëindiging kan een verlaging van het subsidiebedrag tot gevolg hebben (zie 
artikel 43). 
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Na beëindiging blijven de verplichtingen van de begunstigden (met name de artikelen 20, 22, 
23, afdeling 3 van hoofdstuk 4, en de artikelen 36, 37, 38 en 40) van toepassing.  
 
50.2 Beëindiging van de deelname van een of meer begunstigden, door de 

begunstigden 
 
50.2.1 Voorwaarden en procedure 
 
De deelname van een of meer begunstigden kan door de coördinator op verzoek van de 
betrokken begunstigde of namens de andere begunstigden worden beëindigd. 
 
De coördinator moet [de Commissie][het Agentschap] formeel in kennis stellen van de 
beëindiging (zie artikel 52) en de betrokken begunstigde informeren. 
 
Indien de deelname van de coördinator wordt beëindigd zonder diens instemming, moet de 
formele kennisgeving worden verricht door een andere begunstigde (namens de andere 
begunstigden). 
 
De kennisgeving moet het volgende omvatten: 
 

-  de redenen van de beëindiging; 
 

-  het advies van de betrokken begunstigde (of bewijs dat schriftelijk om dit advies is 
verzocht); 

 
-  de datum waarop de beëindiging van kracht wordt. Deze datum moet later zijn dan de 

datum van de kennisgeving, en 
 

-  een wijzigingsverzoek (zie artikel 55), met een voorstel voor de hertoewijzing van de 
taken en de geraamde begroting van de betrokken begunstigde (zie de bijlagen 1 en 2) 
en, indien nodig, de toevoeging van een of meer nieuwe begunstigden (zie artikel 56). 
Indien de beëindiging van kracht wordt na de in artikel 3 bedoelde termijn, moet geen 
wijzigingsverzoek worden opgenomen, tenzij de betrokken begunstigde de 
coördinator is. In dit geval moet in het wijzigingsverzoek een nieuwe coördinator 
worden voorgesteld. 

 
Als deze informatie niet wordt gegeven of als [de Commissie][het Agentschap] van mening is 
dat de gegeven redenen de beëindiging niet rechtvaardigen, zal de deelname worden geacht 
op niet-correcte wijze te zijn beëindigd. 
 
De beëindiging zal van kracht worden op de in de kennisgeving vermelde datum. 
 
50.2.2 Effecten 
 
De coördinator moet – binnen 30 dagen nadat de beëindiging van kracht is geworden – de 
volgende documenten ondienen: 
 

(i) een verslag over de aan de betrokken begunstigde verrichte betalingen, en 
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(ii) indien de beëindiging van kracht wordt in de in artikel 3 bedoelde termijn, een 

"beëindigingsverslag" van de betrokken begunstigde, voor de openstaande 
rapportageperiode tot de beëindiging, met een overzicht van de voortgang van de 
werkzaamheden, een overzicht van het gebruik van middelen, de individuele 
financiële sta(a)t(en) en, indien van toepassing, het certificaat betreffende de 
financiële sta(a)t(en) (zie de artikelen 20.3 en 20.4). 
 

De informatie in het beëindigingsverslag moet ook worden opgenomen in het periodieke 
verslag voor de volgende rapportageperiode (zie artikel 20.3). 
 
Als het wijzigingsverzoek door [de Commissie][het Agentschap] wordt verworpen omdat het 
verzoek vragen oproept over het besluit om subsidie toe te kennen of omdat bij nemen van het 
besluit niet is voldaan aan het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers, kan de 
Overeenkomst in overeenstemming met artikel 50.3.1(c), worden beëindigd. 
 
Als het verzoek door [de Commissie][het Agentschap] wordt ingewilligd, wordt de 
Overeenkomst gewijzigd om de nodige wijzigingen in te voeren (zie artikel 55). 
 
[De Commissie][Het Agentschap] zal berekenen – op basis van de periodieke verslagen, het 
beëindigingsverslag en het verslag over de verrichte betalingen – of de door de betrokken 
begunstigde ontvangen (voorfinancierings- en tussentijdse) betalingen hoger zijn dan de EU-
bijdrage voor de begunstigde (berekend door toepassing van het (de) 
vergoedingspercentage(s) op de door de begunstigde [en met de begunstigde gelieerde 
derden] gedeclareerde en door [de Commissie][het Agentschap] goedgekeurde subsidiabele 
kosten. Alleen kosten die door de begunstigde zijn gemaakt totdat de beëindiging van kracht 
wordt, zijn subsidiabel (zie artikel 6). Kosten in verband met contracten die pas na de 
beëindiging worden uitgevoerd, zijn niet subsidiabel. 
 

• Indien de ontvangen betalingen hoger zijn dan de verschuldigde bedragen: 
 

- als de beëindiging van kracht wordt tijdens de in artikel 3 bedoelde termijn en het 
wijzigingsverzoek wordt ingewilligd, moet de betrokken begunstigde de 
coördinator het onterecht ontvangen bedrag terugbetalen. [De Commissie][Het 
Agentschap] zal de betrokken begunstigde formeel in kennis stellen van het 
onterecht ontvangen bedrag en verzoeken om dit bedrag binnen 30 dagen na de 
kennisgeving terug te betalen aan de coördinator. Indien de betrokken begunstigde 
de coördinator niet terugbetaalt, zal [de Commissie][het Agentschap] een beroep 
doen op het Garantiefonds om de coördinator te betalen en vervolgens namens het 
Garantiefonds een debetnota toezenden aan de betrokken begunstigde (zie 
artikel 44); 

 
- in alle andere gevallen (met name als de beëindiging van kracht wordt na de in 

artikel 3 bedoelde termijn) zal [de Commissie][het Agentschap] formeel een 
debetnota doen toekomen aan de betrokken begunstigde. Als de betaling op de in 
de debetnota vermelde datum niet is verricht, zal het Garantiefonds [de 
Commissie][het Agentschap] het verschuldigde bedrag uitkeren en zal [de 
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Commissie][het Agentschap] namens het Garantiefonds een debetnota doen 
toekomen aan de betrokken begunstigde (zie artikel 44); 

 
- indien de betrokken begunstigde de voormalige coördinator is, moet deze het 

onterecht ontvangen bedrag terugbetalen aan de nieuwe coördinator, tenzij: 
 

- de beëindiging van kracht wordt na een tussentijdse betaling, en 
 

- de voormalige coördinator de ontvangen bedragen niet heeft uitgekeerd als 
voorfinancierings- of tussentijdse betalingen (zie artikel 21.7). 

 
In dit geval zal [de Commissie][het Agentschap] de voormalige coördinator 
formeel een debetnota toezenden. Als de betaling op de in de debetnota vermelde 
datum niet is verricht, zal het Garantiefonds [de Commissie][het Agentschap] het 
verschuldigde bedrag uitkeren. Vervolgens zal [de Commissie][het Agentschap] 
de nieuwe coördinator betalen en namens het Garantiefonds een debetnota aan de 
voormalige coördinator toezenden (zie artikel 44). 
 

• Indien de ontvangen betalingen niet hoger zijn dan de verschuldigde bedragen: aan 
de betrokken begunstigde verschuldigde bedragen zullen worden opgenomen in de 
volgende tussentijdse betaling of de saldobetaling. 

 
Als [de Commissie][het Agentschap] het beëindigingsverslag niet binnen de vastgestelde 
tijdslimiet ontvangt (zie hierboven), zullen alleen de in een goedgekeurd periodiek verslag 
opgenomen kosten in aanmerking worden genomen. 
 
Als [de Commissie][het Agentschap] het verslag over de verrichte betalingen niet binnen de 
gestelde termijn ontvangt (zie hierboven), zal [de Commissie][het Agentschap] ervan uitgaan 
dat: 
 

- de coördinator geen betalingen heeft verricht aan de betrokken begunstigde, en 
 

- de betrokken begunstigde geen bedrag hoeft terug te betalen aan de coördinator. 
 
Niet-correcte beëindiging kan leiden tot een verlaging van de subsidie (zie artikel 43) of 
beëindiging van de overeenkomst (zie artikel 50). 
 
Na de beëindiging blijven de verplichtingen van de betrokken begunstigde (zie met name de 
artikelen 20, 22, 23, deel 3 van hoofdstuk 4, 36, 37, 38 en 40) van toepassing. 
 
50.3 Beëindiging van de overeenkomst of van de deelname van een of meer 

begunstigden, door de [Commissie][het Agentschap] 
 
50.3.1 Voorwaarden 
 
[De Commissie][Het Agentschap] kan de overeenkomst of de deelname van een of meer 
begunstigden beëindigen indien: 
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(a) een of meer begunstigden niet toetreedt (toetreden) tot de overeenkomst (zie 
artikel 56); 

 
(b) een verandering in de juridische, financiële, technische, organisatorische of 

eigendomssituatie van een of meer begunstigden [(of in die van (een) met de 
begunstigde(n) gelieerde derde(n))] de tenuitvoerlegging van de actie substantieel zou 
kunnen beïnvloeden of vertragen of het besluit om de subsidie toe te kennen ter 
discussie stelt; 

 
(c) na beëindiging van de deelname van een of meer begunstigden (zie hierboven) de 

noodzakelijke wijzigingen in de overeenkomst het besluit om de subsidie toe te 
kennen ter discussie stellen of een inbreuk vormen op het beginsel van gelijke 
behandeling van inschrijvers (zie artikel 55); 

  
(d) de uitvoering van de actie wordt verhinderd door overmacht (zie artikel 51) of door de 

coördinator wordt opgeschort (zie artikel 49.1) en ofwel: 
 

(i) hervatting onmogelijk is, ofwel 
 

(ii) de noodzakelijke wijzigingen in de overeenkomst het besluit om de subsidie 
toe te kennen ter discussie stellen of een inbreuk vormen op het beginsel van 
gelijke behandeling van inschrijvers; 

 
(e) een begunstigde failliet is verklaard, zich in staat van liquidatie bevindt, in surseance 

van betaling verkeert, een regeling met zijn crediteuren heeft getroffen, zijn 
werkzaamheden heeft gestaakt dan wel in een procedure van soortgelijke aard 
krachtens de nationale wetgeving is verwikkeld; 

 
(f) een begunstigde (of een natuurlijke persoon die bevoegd is de begunstigde te 

vertegenwoordigen of namens de begunstigde besluiten te nemen) schuldig is 
bevonden aan een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep, vastgesteld op elke 
grond; 

 
(g) een begunstigde niet voldoet aan de toepasselijke nationale belasting- en 

socialezekerheidswetgeving; 
 

(h) de actie wetenschappelijk of technologisch niet langer relevant is; 
 

(i) [OPTIE voor gezamenlijke acties (gezamenlijke oproep met een derde land of een 
internationale organisatie): de actie van het derde land of de internationale 
organisatie (zie artikel 2) is op de in bijlage 1 vermelde datum nog niet van start 
gegaan.][OPTIE: niet van toepassing]; 
 

(j) [OPTIE voor gezamenlijke acties (gezamenlijke oproep met een derde land of een 
internationale organisatie): de actie van het derde land of de internationale 
organisatie (zie artikel 2) is beëindigd of kan niet langer bijdragen aan de 
actie.][OPTIE: niet van toepassing]; 

 



Subsidieovereenkomst nr.: [nummer invoegen] [acroniem invoegen] [oproepcode van de hoofdoproep 
invoegen] 

  
Modelsubsidieovereenkomst H2020: Algemene MSO met meerdere begunstigden: december 2013 

 

111 
 

(k) een begunstigde (of een natuurlijke persoon die bevoegd is de begunstigde te 
vertegenwoordigen of namens de begunstigde besluiten te nemen) fraude heeft 
gepleegd, zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie of betrokken is bij een criminele 
organisatie, witwassen of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen 
van de Europese Unie schaden; 

 
(l) een begunstigde (of een natuurlijke persoon die bevoegd is de begunstigde te 

vertegenwoordigen of namens de begunstigde besluiten te nemen) zich in de 
aanbestedingsprocedure of in het kader van de overeenkomst schuldig heeft gemaakt 
aan: 
 

(i) substantiële fouten, onregelmatigheden of fraude, of 
 

(ii) ernstige contractuele wanprestatie, met inbegrip van een niet-correcte 
uitvoering van de actie, het indienen van valse informatie, verzuim om de 
vereiste informatie te verstrekken, schending van ethische beginselen; 

 
(m)  een begunstigde zich schuldig heeft gemaakt – in verband met andere door de EU of 

Euratom tegen vergelijkbare voorwaarden toegekende subsidies – aan systematische 
of terugkerende fouten, onregelmatigheden, fraude of ernstige contractuele 
wanprestatie met een wezenlijk effect op deze subsidie ("uitstrekking van 
bevindingen voor andere subsidies tot deze subsidie"). 

 
50.3.2  Procedure 
 
Alvorens de overeenkomst of de deelname van een of meer begunstigden te beëindigen, zal 
[de Commissie][het Agentschap] de coördinator formeel: 
 

- in kennis stellen van de voorgenomen beëindiging en de redenen daarvoor, en 
 

- verzoeken om binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving opmerkingen in te 
dienen en – in geval van punt (l.ii) hierboven – [de Commissie][het Agentschap] mee 
te delen welke maatregelen worden genomen om de naleving van de verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst te waarborgen. 

 
Indien [de Commissie][het Agentschap] geen opmerkingen ontvangt of besluit de procedure 
voort te zetten ondanks de ontvangen opmerkingen, zal [de Commissie][het Agentschap] de 
coördinator een formele bevestiging van de beëindiging en de datum waarop deze van kracht 
wordt doen toekomen. In de andere gevallen zal [de Commissie][het Agentschap] formeel 
meedelen dat de procedure niet wordt voortgezet. 
 
De beëindiging zal van kracht worden: 
 

- voor beëindigingen krachtens de punten (b), (c), (e), (g), (h), (j), en (l.ii) hierboven: op 
de in de kennisgeving vermelde datum (zie hierboven); 
 

- voor beëindigingen krachtens de punten (a), (d), (f), (i), (k), (l.i) en (m) hierboven: op 
de datum waarop de coördinator de kennisgeving ontvangt. 
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50.3.3 Effecten 

 
(a) voor beëindiging van de overeenkomst: 

 
De coördinator moet – binnen 60 dagen nadat de beëindiging van kracht is geworden – de 
volgende documenten overleggen: 

 
(i) een periodiek verslag (voor de laatste openstaande rapportageperiode tot de 

beëindiging; zie artikel 20.3), en 
 
(ii) een eindverslag (zie artikel 20.4). 

 
Indien de overeenkomst wordt beëindigd wegens het niet-nakomen van de verplichting 
om de verslagen in te dienen (zie de artikelen 20.8 en 50.3.1, onder l)), kan de 
coördinator na de beëindiging geen verslagen meer indienen. 

 
Indien [de Commissie][het Agentschap] de verslagen niet binnen de vastgestelde termijn 
ontvangt (zie hierboven), zullen alleen de in een goedgekeurd periodiek verslag 
opgenomen kosten in aanmerking worden genomen. 
 
[De Commissie][Het Agentschap] zal het definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.3) en 
het saldo (zie artikel 21.4) berekenen op basis van de ingediende verslagen. Alleen 
kosten die zijn gemaakt totdat de beëindiging van kracht wordt, zijn subsidiabel (zie 
artikel 6). Kosten in verband met contracten die pas na de beëindiging worden 
uitgevoerd, zijn niet subsidiabel. 

 
Dit laat het recht van [de Commissie][het Agentschap] om de subsidie te verlagen (zie 
artikel 43) of om administratieve en financiële sancties op te leggen (artikel 45) onverlet. 
 
De begunstigden kunnen aan een beëindiging door [de Commissie][het Agentschap] geen 
recht op schadeloosstelling ontlenen (zie artikel 46). 
 
Na de beëindiging blijven de verplichtingen van de begunstigden (zie met name de 
artikelen 20, 22, 23, deel 3 van hoofdstuk 4, 36, 37, 38 en 40) van toepassing. 
 

(b) voor beëindiging van de deelname van een of meer begunstigden: 
 

De coördinator moet – binnen 60 dagen nadat de beëindiging van kracht is geworden – de 
volgende documenten indienen: 

 
(i) een verslag over de aan de betrokken begunstigde verrichte betalingen; 

 
(ii) een wijzigingsverzoek (zie artikel 55), met een voorstel voor de 

hertoewijzing van de taken en de geraamde begroting van de betrokken 
begunstigde (zie de bijlagen 1 en 2) en, indien nodig, de toevoeging van 
een of meer nieuwe begunstigden (zie artikel 56). Indien de beëindiging 
van kracht wordt na de in artikel 3 bedoelde termijn, moet geen 
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wijzigingsverzoek worden ingediend, tenzij de betrokken begunstigde de 
coördinator is. In dit geval moet in het wijzigingsverzoek een nieuwe 
coördinator worden voorgesteld, en 
 

(iii) indien de beëindiging van kracht wordt in de in artikel 3 bedoelde termijn, 
een beëindigingsverslag van de betrokken begunstigde, voor de 
openstaande rapportageperiode tot de beëindiging, met een overzicht van 
de voortgang van de werkzaamheden, een overzicht van het gebruik van 
middelen, de afzonderlijke financiële sta(a)t(en) en, indien van toepassing, 
het certificaat inzake de financiële sta(a)t(en) (zie artikel 20). 

 
De informatie in het beëindigingsverslag moet ook worden opgenomen in het periodieke 
verslag voor de volgende rapportageperiode (zie artikel 20.3). 
 
Indien het wijzigingsverzoek door [de Commissie][het Agentschap] wordt verworpen 
omdat het verzoek vragen oproept over het besluit om subsidie toe te kennen of omdat bij 
nemen van het besluit niet is voldaan aan het beginsel van gelijke behandeling van 
inschrijvers, kan de overeenkomst in overeenstemming met artikel 50.3.1(c), worden 
beëindigd. 
 
Indien het verzoek door [de Commissie][het Agentschap] wordt gehonoreerd, wordt de 
overeenkomst gewijzigd om de nodige wijzigingen in te voeren (zie artikel 55). 

 
[De Commissie][Het Agentschap] zal berekenen – op basis van de periodieke verslagen, 
het beëindigingsverslag en het verslag over de verrichte betalingen – of de door de 
betrokken begunstigde ontvangen (voorfinancierings- en tussentijdse) betalingen hoger 
zijn dan de EU-bijdrage voor de begunstigde (berekend door toepassing van het (de) 
vergoedingspercentage(s) op de door de begunstigde [en (een) met de begunstigde 
gelieerde derde(n)] gedeclareerde en door [de Commissie][het Agentschap] 
goedgekeurde subsidiabele kosten. Alleen kosten die door de begunstigde zijn gemaakt 
totdat de beëindiging van kracht wordt, zijn subsidiabel (zie artikel 6). Kosten in verband 
met contracten die pas na de beëindiging worden uitgevoerd, zijn niet subsidiabel. 

 
•  Indien de ontvangen betalingen hoger zijn dan de verschuldigde bedragen: 

 
- als de beëindiging van kracht wordt tijdens de in artikel 3 bedoelde termijn en 

het wijzigingsverzoek wordt gehonoreerd, moet de betrokken begunstigde de 
coördinator het onterecht ontvangen bedrag terugbetalen. [De Commissie][Het 
Agentschap] zal de betrokken begunstigde formeel in kennis stellen van het 
onterecht ontvangen bedrag en verzoeken om dit bedrag binnen 30 dagen na de 
kennisgeving terug te betalen aan de coördinator. Indien de betrokken 
begunstigde de coördinator niet terugbetaalt, zal [de Commissie][het 
Agentschap] een beroep doen op het Garantiefonds om de coördinator te 
betalen en vervolgens namens het Garantiefonds een debetnota doen toekomen 
aan de betrokken begunstigde (zie artikel 44); 
 

- in alle andere gevallen (met name als de beëindiging van kracht wordt na de in 
artikel 3 bedoelde termijn) zal [de Commissie][het Agentschap] formeel een 
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debetnota toezenden aan de betrokken begunstigde. Indien de betaling op de 
in de debetnota vermelde datum niet is verricht, zal het Garantiefonds [de 
Commissie][het Agentschap] het verschuldigde bedrag betalen en zal [de 
Commissie][het Agentschap] namens het Garantiefonds een debetnota 
toezenden aan de betrokken begunstigde (zie artikel 44); 
 

- indien de betrokken begunstigde de voormalige coördinator is, moet deze het 
onterecht ontvangen bedrag terugbetalen aan de nieuwe coördinator, tenzij: 

 
- de beëindiging van kracht wordt na een tussentijdse betaling, en 

 
- de voormalige coördinator de ontvangen bedragen niet heeft uitgekeerd 

als voorfinancierings- of tussentijdse betalingen (zie artikel 21.7). 
 

In dit geval zal [de Commissie][het Agentschap] de voormalige coördinator 
formeel een debetnota doen toekomen. Als de betaling op de in de debetnota 
vermelde datum niet is verricht, zal het Garantiefonds [de Commissie][het 
Agentschap] het verschuldigde bedrag uitkeren. Vervolgens zal [de 
Commissie][het Agentschap] de nieuwe coördinator betalen en namens het 
Garantiefonds een debetnota aan de voormalige toezenden (zie artikel 44). 
 

•  Indien de ontvangen betalingen niet hoger zijn dan de verschuldigde bedragen: aan 
de betrokken begunstigde verschuldigde bedragen zullen worden opgenomen in de 
volgende tussentijdse betaling of de saldobetaling. 

 
Indien [de Commissie][het Agentschap] het beëindigingsverslag niet binnen de 
vastgestelde termijn ontvangt (zie hierboven), zullen alleen de in een goedgekeurd 
periodiek verslag opgenomen kosten in aanmerking worden genomen. 
 
Indien [de Commissie][het Agentschap] het verslag over de verrichte betalingen niet 
binnen de gestelde termijn ontvangt (zie hierboven), zal [de Commissie][het Agentschap] 
ervan uitgaan dat: 
 

- de coördinator geen betalingen heeft verricht aan de betrokken begunstigde, en  
 

- de betrokken begunstigde geen bedrag moet terugbetalen aan de coördinator. 
 

Na de beëindiging blijven de verplichtingen van de betrokken begunstigde (zie met name 
de artikelen 20, 22, 23, deel 3 van hoofdstuk 4, 36, 37, 38 en 40) van toepassing. 
 

 
DEEL 4 OVERMACHT 
 
ARTIKEL 51 – OVERMACHT 
 
51.1 Overmacht 
 
Onder "overmacht" wordt verstaan elke situatie of gebeurtenis die: 
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- een van de partijen verhindert om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 

te vervullen; 
 

- niet te voorzien was, uitzonderlijk is en waarover de partijen geen controle kunnen 
uitoefenen; 
 

- niet te wijten is aan fouten of nalatigheid door een van de partijen (of een bij de actie 
betrokken derde), en 
 

- onvermijdelijk blijkt te zijn ofschoon alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen. 
 
De volgende omstandigheden kunnen niet worden ingeroepen als overmacht: 
 

- de niet-verrichting van een dienst, een defect in uitrusting of materiaal en een 
vertraging bij het beschikbaar komen van uitrusting of materiaal, tenzij dit rechtstreeks 
het gevolg is van een relevant geval van overmacht; 
 

- arbeidsgeschillen of stakingen, of 
 

- financiële moeilijkheden. 
 

Elke situatie die overmacht vormt, moet onverwijld formeel worden meegedeeld aan de 
andere partij onder vermelding van de aard ervan, met inbegrip van de duur en de te voorziene 
gevolgen. 
 
De partijen moeten onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade als 
gevolg van de overmacht te beperken en al het mogelijke doen om de uitvoering van de actie 
zo spoedig mogelijk te hervatten. 
 
De partij die door overmacht wordt verhinderd om haar verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst te vervullen, kan niet worden geacht inbreuk op de overeenkomst te maken. 
 
 
HOOFDSTUK 7  SLOTBEPALINGEN 
 
ARTIKEL 52 – COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN 
 
52.1 Communicatie – vorm en middelen 
 
De communicatie in het kader van de overeenkomst (informatie, verzoeken, ingediende 
documenten, "formele kennisgevingen" enz.) moet: 
 

- schriftelijk geschieden, en 
 

- een vermelding van het nummer van de overeenkomst omvatten. 
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Tot de betaling van het saldo moet alle communicatie plaatsvinden via elektronische 
uitwisselingssystemen onder gebruikmaking van de daartoe verstrekte formulieren en 
modellen. 
 
Na de betaling van het saldo moeten formele kennisgevingen worden verzonden per 
aangetekende post met bewijs van bezorging ("formele kennisgeving op papier"). 
 
De communicatie via het elektronische uitwisselingssysteem moet worden uitgevoerd door 
gemachtigde personen als bedoeld in de "Voorwaarden voor het gebruik van het elektronische 
uitwisselingssysteem". In verband met de aanstelling van de gemachtigde personen moet elke 
begunstigde [de Commissie][het Agentschap] vóór de ondertekening van deze overeenkomst 
een "aangewezen vertegenwoordiger van de juridische entiteit" meedelen. De rol en de taak 
van de aangewezen vertegenwoordiger van de juridische entiteit worden omschreven in zijn 
of haar aanstellingsbrief (zie de Voorwaarden voor het gebruik van het elektronische 
uitwisselingssysteem). 
 
Indien het elektronische uitwisselingssysteem tijdelijk niet beschikbaar is, zullen instructies 
worden gegeven op de websites van [de Commissie][het Agentschap]. 
 
52.2 Datum van de communicatie 
 
Mededelingen worden geacht te zijn gedaan wanneer ze door de verzendende partij zijn 
verzonden (d.w.z. op de datum en het tijdstip dat ze via het elektronische 
uitwisselingssysteem worden verzonden). 
 
Formele kennisgevingen via het elektronische uitwisselingssysteem worden geacht te zijn 
gedaan wanneer ze door de ontvangende partij zijn ontvangen (d.w.z. op de datum en het 
tijdstip dat ze door de ontvangende partij zijn ontvangen, zoals vermeld op het tijdstempel). 
Een formele kennisgeving die niet binnen 10 dagen na de verzending is geaccepteerd, wordt 
geacht te zijn geaccepteerd. 
 
Formele kennisgevingen op papier die per aangetekende post zijn verzonden, met bewijs 
van bezorging (enkel na de betaling van het saldo) worden geacht te zijn gedaan op ofwel: 
 

- de door de postdienst geregistreerde datum van bezorging, of 
  

- de tijdslimiet voor het ophalen van de kennisgeving op het postkantoor. 
 
Indien het elektronische uitwisselingssysteem tijdelijk niet beschikbaar is, kan de verzendende 
partij niet worden geacht haar verplichting om binnen een gespecificeerde termijn een 
mededeling of formele kennisgeving te doen, niet te zijn nagekomen. 
 
52.3 Adressen voor de communicatie 
 
Het elektronische uitwisselingssysteem is toegankelijk via de volgende URL: 
 

[URL invoegen] 
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[De Commissie][Het Agentschap] zal de coördinator en de begunstigden voorafgaand aan 
elke wijziging van de URL formeel in kennis stellen van deze wijziging. 
 
Aan [de Commissie][het Agentschap] geadresseerde formele kennisgevingen op papier 
(uitsluitend na de betaling van het saldo) moeten naar het volgende adres worden gezonden: 

 
[Europese Commissie][naam van het Agentschap]  
[Directoraat-generaal][Afdeling] [invullen] 
[Directoraat [invullen]] 
[Eenheid [invullen]] 
[Postcode, plaats en land] 
 

Aan de begunstigden geadresseerde formele kennisgevingen op papier (uitsluitend na de 
betaling van het saldo) moeten worden gezonden naar hun postadres als vermeld in het 
Register van begunstigden (in het elektronische uitwisselingssysteem). 
 
ARTIKEL 53 – INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST 
 
53.1 Voorrang van de voorwaarden op de bijlagen 
 
De bepalingen in de voorwaarden van de overeenkomst hebben voorrang op de bijlagen bij de 
overeenkomst. 
 
De bepalingen in bijlage 2 hebben voorrang op die in bijlage 1. 
 
53.2 Voorrechten en immuniteiten 
 
[OPTIE voor alle internationale organisaties: Niets in deze overeenkomst mag worden 
opgevat als zou [naam of namen van de internationale organisatie(s) invoegen] afstand doen 
van de voorrechten of immuniteiten die haar bij haar oprichtingsdocumenten of het 
internationaal recht zijn verleend.] 
 
[OPTIE: niet van toepassing] 
 
ARTIKEL 54 – BEREKENING VAN TERMIJNEN, DATA EN TIJDSLIMIETEN 
 
In overeenstemming met Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/7147 worden in dagen, 
maanden of jaren uitgedrukte termijnen berekend vanaf het moment dat de voor de termijn 
bepalende gebeurtenis plaatsvindt. 
 
De dag waarop die gebeurtenis plaatsvindt, wordt niet geacht binnen die termijn te vallen. 
  
ARTIKEL 55 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 
 
55.1 Voorwaarden 
                                                 
47  Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de 

voorschriften die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (PB L 124 van 
8.6.1971, blz. 1). 
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De overeenkomst kan worden gewijzigd, tenzij de wijzigingen veranderingen in de 
overeenkomst met zich meebrengen die het besluit om de subsidie toe te kennen ter discussie 
stellen of een inbreuk vormen op het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers. 
 
Elk van de partijen kan om een wijziging van de overeenkomst verzoeken. 
 
55.2 Procedure 
 
De partij die om een wijziging verzoekt, moet een ondertekend wijzigingsverzoek indienen 
via het elektronische uitwisselingssysteem (zie artikel 52). 
 
De coördinator dient wijzigingsverzoeken in en ontvangt deze namens de begunstigden (zie 
bijlage 3). 
 
Indien wordt verzocht om verandering van coördinator zonder diens instemming, moet het 
verzoek door een andere begunstigde worden ingediend (namens de andere begunstigden). 
 
Het wijzigingsverzoek moet de volgende elementen omvatten: 
 

- de redenen voor de wijziging; 
 

- passende ondersteunende documenten, en 
 

- voor een verandering van coördinator zonder diens instemming: het advies van de 
coördinator (of bewijs dat schriftelijk om dit advies is verzocht); 

 
[De Commissie][Het Agentschap] kan om aanvullende informatie verzoeken. 
 
Indien de partij die het verzoek ontvangt instemt met het verzoek, moet ze de wijziging 
binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving (of de aanvullende informatie waarom [de 
Commissie][het Agentschap] heeft verzocht) ondertekenen in het elektronische 
uitwisselingssysteem. Indien zij niet instemt met het verzoek, moet zij dit binnen dezelfde 
termijn formeel meedelen. De termijn kan indien nodig worden verlengd in verband met de 
beoordeling van het verzoek. Indien binnen de vastgestelde termijn geen kennisgeving wordt 
ontvangen, wordt het verzoek geacht te zijn afgewezen. 
 
En wijziging treedt in werking op de dag van de ondertekening door de ontvangende partij. 

 
Een wijziging wordt van kracht op de door de partijen overeengekomen datum of, bij 
ontstentenis daarvan, op de datum waarop de wijziging in werking treedt. 

 
ARTIKEL 56 – TOETREDING TOT DE OVEREENKOMST 
 
56.1 Toetreding van de in de preambule genoemde begunstigden  
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De andere begunstigden moeten tot de overeenkomst toetreden door ondertekening van het 
toetredingsformulier (zie bijlage 3) in het elektronische uitwisselingssysteem (zie artikel 52), 
binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst (zie artikel 58). 
 
[OPTIE: indien artikel 14 van toepassing is en om hoofdelijke aansprakelijkheid is 
verzocht: Indien [de Commissie][het Agentschap] om hoofdelijke aansprakelijkheid van een 
gelieerde derde heeft verzocht, moet de begunstigde waarmee deze derde is verbonden – bij 
de toetreding – ook een door de derde ondertekende verklaring inzake hoofdelijke 
aansprakelijkheid indienen (zie bijlage 3a).] 
 
Zij zullen de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aanvaarden vanaf de 
datum van de inwerkingtreding daarvan (zie artikel 58). 
 
Indien een begunstigde niet binnen de hierboven genoemde termijn tot de overeenkomst 
toetreedt, moet de coördinator – binnen 30 dagen – een wijzigingsverzoek indienen om de 
veranderingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om voor een goede uitvoering van de actie 
te zorgen. Dit laat het recht van [de Commissie][het Agentschap] om de overeenkomst te 
beëindigen onverlet (zie artikel 50). 
 
56.2 Toevoeging van nieuwe begunstigden 
 
In gerechtvaardigde gevallen kunnen de begunstigden om de toevoeging van een nieuwe 
begunstigde verzoeken. 
 
Hiertoe moet de coördinator een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel 55 indienen. Dit 
verzoek moet een door de nieuwe begunstigde in het elektronisch uitwisselingssysteem (zie 
artikel 52) ondertekend toetredingsformulier (zie bijlage 3) omvatten. 
 
Nieuwe begunstigden moeten de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 
aanvaarden vanaf de in het toetredingsformulier (zie bijlage 3) vermelde datum. 
 
ARTIKEL 57 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 
 
57.1 Toepasselijk recht 
 
Op de overeenkomst is het recht van de Unie van toepassing, indien nodig aangevuld door het 
Belgische recht. [OPTIE voor internationale organisaties die de toepassing van het recht 
van de Unie niet aanvaarden: behoudens voor [naam of namen van de betrokken 
internationale organisaties invoegen]] 
 
[OPTIE voor internationale organisaties die de toepassing van het recht van de Unie 
aanvaarden, maar niet die van het Belgische recht: Voor [naam of namen van de betrokken 
internationale organisaties invoegen] is het recht van de Unie van toepassing op de 
overeenkomst, indien nodig aangevuld door het recht van [naam van de EU- of EVA-lidstaat 
invoegen] [en, indien passend, de voorschriften van de algemene beginselen die ten 
grondslag liggen aan het recht van internationale organisaties en de voorschriften van het 
algemene internationaal recht].] 
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57.2 Geschillenbeslechting 
 
Indien een geschil over de interpretatie, toepassing of geldigheid van de overeenkomst niet 
minnelijk kan worden geschikt, is het Gerecht – of, in geval van beroep, het Hof van Justitie 
van de Europese Unie – exclusief bevoegd. Deze acties moeten aanhangig worden gemaakt 
krachtens artikel 272 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). 
 
[OPTIE voor niet-EU-begunstigden (met uitzondering van begunstigden die zijn gevestigd 
in een geassocieerd land dat een associatieovereenkomst voor Horizon 2020 heeft gesloten 
waarin de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie is 
vastgelegd): Bij wijze van uitzondering, indien het geschil een geschil tussen [de 
Commissie][het Agentschap] en [naam of namen van niet-EU-begunstigde(n) invoegen] is, 
zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd.] 
 
Indien het geschil betrekking heeft op compensatie of een executoriale beschikking uit hoofde 
van artikel 299 VWEU (zie de artikelen 44, 45 en 46), moeten de begunstigden hun zaak 
voorleggen aan het Gerecht – of, in geval van beroep, aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie – krachtens artikel 263 VWEU. 

 
[OPTIE voor begunstigden die een internationale organisatie zijn en voor begunstigden die 
geen EU-financiering ontvangen, die zijn gevestigd in een niet-EU-lidstaat of geassocieerd 
land en die zich volgens hun nationaal recht niet mogen onderwerpen aan de jurisdictie 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie: Voor de volgende begunstigden: 
 

- [naam van de internationale organisatie of begunstigde die geen EU-subsidie 
ontvangt invoegen] 

- [naam van de internationale organisatie of begunstigde die geen EU-subsidie 
ontvangt invoegen] 

[idem voor andere begunstigden die een internationale organisatie of een begunstigde die 
geen EU-subsidie ontvangt zijn] 

 
geschillen met [de Commissie][het Agentschap] betreffende de overeenkomst moeten – indien 
ze niet minnelijk kunnen worden geschikt – worden onderworpen aan arbitrage. 
 
Daarbij zullen de op het tijdstip van de ondertekening van deze overeenkomst van kracht 
zijnde optionele voorschriften van het Permanent Hof van arbitrage voor arbitrage waarbij 
internationale organisaties en staten zijn betrokken van toepassing zijn. 
 
De benoemende autoriteit zal de secretaris-generaal van het Permanent Hof van arbitrage 
zijn na een door enige partij ingediend schriftelijk verzoek. 
 
De arbitrageprocedure moet plaatsvinden in Brussel en de in de arbitrage gebruikte taal zal 
het Engels zijn. 
 
De arbitrale uitspraak zal bindend zijn voor alle partijen en er kan geen beroep tegen de 
uitspraak worden ingesteld.] 
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ARTIKEL 58 – INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST 
 
De overeenkomst zal in werking treden op de dag van de ondertekening door [de 
Commissie][het Agentschap] of de coördinator, afhankelijk van wie dit als laatste doet. 

 
 
 
HANDTEKENINGEN 
  
Voor de coördinator                            Voor [de Commissie][het Agentschap]  
 
[functie/voornaam/achternaam]                           [voornaam/achternaam] 
[elektronische handtekening]      [elektronische handtekening]  
 
Gedaan in het [Engels] op [elektronisch tijdstempel]  Gedaan in het [Engels] op 

[elektronisch tijdstempel]  
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B. Directe 
uitbestedings-

kosten

[C. Dire cte 
kosten voor fin. 

steun] 

D. Overige 
directe kosten

E. Indirecte 
kosten

Totale kosten
Vergoe-

dingsper-
centage %

Maximale EU-
bijdrage ***

Maximaal 
subsidie-
bedrag

Informatie 
voor 

indirecte 
kosten:

Informatie 
t.b.v audit:

A.1 Personeel   
D. 1 Reiskosten

D.2 Uitrusting

D.3 Andere goed. 
en diensten
D. 4 Kosten v. gr. 
onderzoekinfra-
structuur

Vorm van kosten **** Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Forfaitair 

25%

Begunstigde 1:
Begunstigde 1:

Gelieerde derde 1a
Gelieerde derde 1a

Gelieerde derde 1b
Gelieerde derde 1b

... ...

Totaal Begunstigde 1 Totaal Begunstigde 1

Begunstigde 2: Begunstigde 2:

Gelieerde derde 2a Gelieerde derde 2a 

Gelieerde derde 2b Gelieerde derde 2b 

... ...

Totaal Begunstigde 2 Totaal Begunstigde 2

... ...

Totaal consortium Totaal consortium

** Afhankelijk van de aard ervan omvatten deze kosten wel of geen indirecte kosten.
       Kosten die indirecte kosten omvatten, zijn kosten van maatregelen voor de energie-efficiëntie van gebouwen, kosten voor het verlenen van transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur en kosten van klinische studies.

 alleen kosten per eenheid, indirecte kosten niet inbegrepen, mogen worden toegevoegd 

**** Zie artikel 5 voor vormen van kosten.
  eenheid: gewerkte uren voor de actie; kosten per eenheid (uurtarief): berekend overeenkomstig de gebruikelijke boekhoudpraktijk van de begunstigde
   eenheid: gewerkte uren voor de actie; kosten per eenheid: XX EUR
   forfaitair: 25 % van de subsidiabele directe kosten, waarvan uitgesloten: directe uitbestedingskosten; kosten van bijdragen in natura, niet gebruikt voor gebouwen; directe kosten voor financiële steun, en kosten per eenheid, gedeclareerd onder punt F indien zij indirecte kosten omvatten
  eenheid: … ; kosten per eenheid: XX EUR

*** Dit is het theoretische bedrag van de EU-bijdrage als het vergoedingspercentage wordt toegepast op alle  begrote kosten. Het theoretische bedrag van de EU-bijdrage voor de actie wordt begrensd door het maximale subsidiebedrag.

   eenheid: …..  kosten per eenheid …… (de eenheden, de kosten per eenheid en het geraamde aantal eenheden zullen worden overeengekomen met de begunstigden in een afzonderlijk document dat deel zal uitmaken van bijlage 2 bij de subsidieovereenkomst)

* Zie artikel 6 voor de voorwaarden voor de kosten om in aanmerking te komen.

(m) Ja/Nee(j) (k)
Geen een-

heden
Totaal 
.(h1)

Totaal (h2)
(i) = 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+
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(l)

XX EUR/uur XX EUR/uur

(f)

(g)=0,25x((a)+(b)+( 
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[(h1)]⑥+[(h2)]⑥-
(m))

(a) Totaal (b) Geen uren Totaal (c) (d) (e)

Declaratie 
van kosten 
onder punt 

D.4 
A. 2 Natuurlijke personen onder 
rechtstreeks contract

A. 5 Begunstigden zijnde 
natuurl. pers. zonder 
salaris

A. 3 Gedetacheerde personen

[A. 6 Personeel voor het verlenen 
van toegang tot 
onderzoeksinfrastructuur]

Kosten van 
bijdragen in 
natura, niet 

gebruikt voor 
gebouwen

Eenheid  Eenheid  Eenheid 

A. Directe personeelskosten [F. Kosten voor ...   ]

A. 4   KMO-eigenaren 
zonder salaris

[F.1 Kosten voor ...] 
**

[F.2 Kosten voor ...] 
**

Eenheid 
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Geraamde subsidiabele* kosten (per begrotingscategorie) EU-bijdrage Aanvullende informatie
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          BIJLAGE 3 
 
 

 
TOETREDINGSFORMULIER VOOR BEGUNSTIGDEN 

 
 
[Volledige officiële naam van de begunstigde], [korte naam] [rechtsvorm], [officieel 
registratienummer], gevestigd te [volledig officieel adres] [btw-nummer], ("de begunstigde"), 
voor de ondertekening van dit toetredingsformulier vertegenwoordigd door [voor- en 
achternaam, functie], 
 
 

stemt er hierbij mee in 
 
 
om begunstigde nr. [nummer van de begunstigde invoegen] te worden 
 
in overeenkomst nr. [nummer van de overeenkomst invoegen] ("de overeenkomst") 
 
tussen [volledige officiële naam van de coördinator] en [de Europese Unie ("de EU"), 
vertegenwoordigd door de Europese Commissie ("de Commissie")][de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie ("Euratom"), vertegenwoordigd door de Europese 
Commissie ("de Commissie")][[het [Uitvoerend Agentschap onderzoek (Research Executive 
Agency, REA)][Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (European Research Council 
Executive Agency, ERCEA)][Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (Innovation and 
Networks Executive Agency, INEA)][Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME)] ("het 
Agentschap"), krachtens de bevoegdheid die door de Europese Commissie ("de Commissie") 
is overgedragen,] 

voor de actie getiteld [titel van de actie invoegen (acroniem invoegen)]. 
 

en 
 
geeft de coördinator het mandaat om voor en namens hem wijzigingen in de overeenkomst 
voor te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met artikel 55. 
 
Door dit toetredingsformulier te ondertekenen, aanvaardt de begunstigde de subsidie en stemt 
hij ermee in om de actie uit te voeren in overeenstemming met de overeenkomst, met alle 
verplichtingen en voorwaarden die daarin zijn vervat. 
 
HANDTEKENING 
 
Voor de begunstigde 
[functie/voornaam/achternaam] 
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[elektronische handtekening] 
 
Gedaan in het [Engels] op [elektronisch tijdstempel] 
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          BIJLAGE 3a 
 
 

 
 

VERKLARING INZAKE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
GELIEERDE DERDEN 

 
(in te vullen door de gelieerde derde en in te dienen door de begunstigde indien artikel 14 van 

toepassing is en [de Commissie][het Agentschap] om aansprakelijkheid van de gelieerde 
derde heeft verzocht) 

 
 
[volledige officiële naam van de met de begunstigde verbonden entiteit], [korte naam van 
de entiteit], [rechtsvorm], [officieel registratienummer], gevestigd te [volledig officieel adres] 
[btw-nummer], ("de gelieerde derde"), voor de ondertekening van deze verklaring inzake 
hoofdelijke aansprakelijkheid vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) 
[voor- en achternaam, functie van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gelieerde derde], 
 
verbonden met begunstigde nr. [nummer invoegen] [volledige officiële naam van de 
begunstigde], [korte naam] [rechtsvorm], [officieel registratienummer], gevestigd te [volledig 
officieel adres] [btw-nummer], ("de begunstigde"), 
 

aanvaardt hierbij samen met de begunstigde hoofdelijke aansprakelijkheid 
 

voor alle door de begunstigde krachtens subsidieovereenkomst nr. [nummer van de 
overeenkomst invoegen] [(acroniem invoegen)], aan [de Commissie][het Agentschap] 
verschuldigde bedragen, tot de maximale EU-bijdrage voor de gelieerde derde zoals 
vastgesteld in de geraamde begroting (zie bijlage 2). 
 
De gelieerde derde stemt er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om de uit hoofde van 
deze Verklaring verschuldigde bedragen onmiddellijk en na het eerste verzoek daartoe aan 
[de Commissie][het Agentschap] te betalen. 
 
 
Voor de gelieerde derde                                                         
[voornaam/naam/functie] 

handtekening 
 
Gedaan te [plaats], [datum] 
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  �eenheid: gewerkte uren voor de actie; kosten per eenheid: XX EUR
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de verstrekte informatie volledig, betrouwbaar en waarheidsgetrouw is;

   eenheid: …..  kosten per eenheid …… (de eenheden, de kosten per eenheid en het geraamde aantal eenheden zullen worden overeengekomen met de begunstigden in een afzonderlijk document dat deel zal uitmaken van bijlage 2 bij de subsidieovereenkomst)

de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn (zie artikel 6);
de kosten kunnen worden gestaafd door een adequate administratie en ondersteunende documenten die worden overgelegd op verzoek of in het kader van controles, evaluaties, audits en onderzoeken (zie de artikelen 17, 18 en 22);
voor de laatste verslagperiode: dat alle ontvangsten zijn gedeclareerd (zie artikel 5.3.3).

D. Overige directe kosten
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(g)

* Zie artikel 6 voor de voorwaarden voor de kosten om in aanmerking te komen.
** Afhankelijk van de aard ervan omvatten deze kosten wel of geen indirecte kosten.
       Kosten die indirecte kosten omvatten, zijn kosten van maatregelen voor de energie-efficiëntie van gebouwen, kosten voor het verlenen van transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur en kosten van klinische studies.
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          BIJLAGE 5 

 
 

MODEL VOOR HET CERTIFICAAT BETREFFENDE DE FINANCIËLE STATEN 
 
 
 Voor opties [cursief tussen vierkante haken]: kies de toepasselijke optie. Niet-gekozen opties moeten 

worden verwijderd. 
 Voor velden in [grijs tussen vierkante haken]: voer de bijbehorende gegevens in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 

VOORWAARDEN VOOR EEN ONAFHANKELIJK VERSLAG VAN BEVINDINGEN 
BETREFFENDE KOSTEN DIE WORDEN GEDECLAREERD IN VERBAND MET EEN  
SUBSIDIEOVEREENKOMST DIE OP GROND VAN HORIZON 2020, HET 
KADERPROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN INNOVATIE, IS 
GEFINANCIERD…………ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ONAFHANKELIJK VERSLAG VAN BEVINDINGEN BETREFFENDE KOSTEN DIE IN 
VERBAND MET HORIZON 2020, HET KADERPROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN 
INNOVATIE, ZIJN GEDECLAREERD………………………………………………… 
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Voorwaarden voor een onafhankelijk verslag van feitelijke bevindingen betreffende kosten die 
worden gedeclareerd in verband met een subsidieovereenkomst die op grond van Horizon 2020, 

het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, is gefinancierd 
 
In dit document worden de "voorwaarden" beschreven waaronder 
 
[OPTIE 1: [naam van de begunstigde invoegen] ("de begunstigde")] [OPTIE 2: [naam van de 
gelieerde derde invoegen] ("de gelieerde derde"), de met de begunstigde [naam van de begunstigde 
invoegen] ("de begunstigde")] gelieerde derde 
 
ermee instemt om 

[officiële naam van de accountant] ("de accountant") 
 
opdracht te geven een onafhankelijk verslag van feitelijke bevindingen ("het verslag") betreffende de 
door de [begunstigde][gelieerde derde] voor de subsidieovereenkomst in het kader van Horizon 2020 
[nummer van de subsidieovereenkomst, titel van de actie, acroniem en duur vanaf/tot] ("de 
overeenkomst") opgestelde financiële sta(a)t(en)48 te produceren, en 
 
een certificaat betreffende de financiële staten ("CFS") als bedoeld in artikel 20.4 van de 
overeenkomst af te geven op basis van het door de Commissie verplicht gestelde rapportageformulier. 
 
De overeenkomst is gesloten in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie ("H2020"), tussen de begunstigde en [OPTIE 1: de Europese Unie, vertegenwoordigd door 
de Europese Commissie ("de Commissie")][OPTIE 2: de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
("Euratom"), vertegenwoordigd door de Europese Commissie ("de Commissie")][ OPTIE 3: het 
[Uitvoerend Agentschap onderzoek (Research Executive Agency; REA)][Uitvoerend Agentschap 
Europese Onderzoeksraad (European Research Council Executive Agency; ERCEA)][Uitvoerend 
Agentschap innovatie en netwerken (Innovation and Networks Executive Agency; INEA)][Uitvoerend 
Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Executive Agency for Small and Medium-
sized Enterprises; EASME)] ("het Agentschap"), krachtens de bevoegdheden die door de Europese 
Commissie ("de Commissie") zijn overgedragen.] 
 
Uitsluitend [de Commissie][het Agentschap] wordt genoemd als ondertekenaar van de overeenkomst 
met de begunstigde. Bij deze opdracht is [de Europese Unie][Euratom][het Agentschap] geen partij. 
 
1.1 Onderwerp van de opdracht 
 
De coördinator moet binnen 60 dagen na het eind van de voorgaande rapportageperiode het 
eindverslag bij [de Commissie][het Agentschap] indienen, dat, onder andere documenten, een CFS 
moet omvatten voor elke begunstigde en voor elke gelieerde derde die een totale bijdrage van 
325 000 EUR of meer aanvraagt, als terugbetaling van op basis van zijn gangbare 
kostenberekeningsmethoden berekende reële en eenheidskosten (zie artikel 20.4 van de 
overeenkomst). Het CFS moet alle rapportageperioden van de hierboven genoemde begunstigde en de 
gelieerde derde bestrijken. 
 
De begunstigde moet het CFS voor zichzelf en voor de met hem gelieerde derde(n) bij de coördinator 
indienen indien het CFS overeenkomstig artikel 20.4 van de overeenkomst in het eindverslag moet 
worden opgenomen. 
 
Het CFS bestaat uit twee afzonderlijke documenten: 
                                                 
48 Waarmee de in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten worden gedeclareerd (zie de "model-financiële staat" in bijlage 4 bij de 
subsidieovereenkomst. 
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- de voorwaarden die door de [begunstigde][gelieerde derde] en de accountant moeten worden 

ondertekend; 
- het onafhankelijk verslag van feitelijke bevindingen van de accountant ("het verslag"), dat 

moet worden opgesteld op papier met het brievenhoofd van de accountant en moet worden 
gedateerd, gestempeld en ondertekend door de accountant (of de bevoegde ambtenaar), en dat 
de overeengekomen procedures ("de procedures") die de accountant moet uitvoeren en de 
standaard feitelijk bevindingen ("de bevindingen") die de accountant moet bevestigen omvat. 

 
Indien het CFS moet worden opgenomen in het eindverslag overeenkomstig artikel 20.4 van de 
overeenkomst, kan het verzoek om betaling van het saldo in verband met de overeenkomst niet zonder 
het CFS worden ingediend. De terugbetaling van kosten die worden bestreken door het CFS belet [de 
Commissie][het Agentschap], het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese 
Rekenkamer echter niet om controles, beoordelingen, audits en onderzoeken uit te voeren 
overeenkomstig artikel 22 van de overeenkomst. 
 
1.2 Verantwoordelijkheden 
 
De [begunstigde][gelieerde derde]: 

• moet de financiële sta(a)t(en) voor de krachtens de overeenkomst gefinancierde actie opstellen 
overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De financiële sta(a)t(en) 
moeten worden opgesteld op basis van het boekhoudsysteem en de onderliggende rekeningen 
en registers van de [begunstigde][gelieerde derde]; 

• moet de financiële sta(a)t(en) aan de accountant toezenden; 
• is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de financiële sta(a)t(en); 
• is verantwoordelijk voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie die hij verstrekt 

om de accountant in staat te stellen de procedures uit te voeren. Voorts moet hij de Accountant 
een schriftelijke "letter of representation" doen toekomen ter ondersteuning van de financiële 
sta(a)t(en). Deze schriftelijke letter of representation moet de door de financiële sta(a)t(en) 
bestreken periode vermelden en moet zijn gedateerd; 

• aanvaardt dat de accountant de procedures niet kan uitvoeren tenzij deze volledige toegang 
krijgt tot het personeel en de boekhouding van de [begunstigde][gelieerde derde] en tot alle 
andere relevante registers en documenten. 

 
De accountant: 

•  [Optie 1 – standaard: is bevoegd wettelijke controles van boekhoudbescheiden uit te voeren 
in overeenstemming met Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 
mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en 
houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad of soortgelijke nationale 
regelgeving]; 

• [Optie 2 indien de begunstigde of gelieerde derde een onafhankelijke ambtenaar heeft: is een 
bevoegde en onafhankelijke ambtenaar die van de betrokken nationale instanties de wettelijke 
bevoegdheid heeft gekregen om de begunstigde te controleren]; 

• [Optie 3 indien de begunstigde of gelieerde derde een internationale organisatie is: is een 
[interne] [externe] accountant conform de interne financiële voorschriften en procedures van 
de internationale organisatie]. 
 

De accountant: 
• moet onafhankelijk zijn van de begunstigde [en de gelieerde derde], en mag in het bijzonder 

niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de financiële sta(a)t(en) van de 
[begunstigde][gelieerde derde]; 
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• moet de werkzaamheden zodanig plannen dat de procedures kunnen worden uitgevoerd en de 
Bevindingen kunnen worden beoordeeld; 

• moet de vastgelegde procedures en de verplichte vorm van de verslaglegging eerbiedigen; 
• moet de opdracht in overeenstemming met deze voorwaarden uitvoeren; 
• moet zaken die voor de ondersteuning van het verslag van belang zijn, documenteren; 
• moet het verzamelde bewijsmateriaal als uitgangspunt voor zijn verslag nemen; 
• moet het verslag aan de [begunstigde][gelieerde derde] overleggen. 

De Commissie stelt de procedures vast die door de accountant moeten worden uitgevoerd. De 
accountant is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid voor de geschiktheid of relevantie daarvan. 
Aangezien de onderhavige opdracht geen assuranceopdracht betreft, verstrekt de accountant geen 
accountants- of betrouwbaarheidsverklaring. 
 
1.3 Toepasselijke normen 
 
De accountant moet voldoen aan deze voorwaarden en aan49: 
 

- de Internationale Norm inzake aanverwante diensten ("ISRS") 4400: "Opdrachten tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie", zoals bekendgemaakt door de IFAC; 

- de ethische gedragscode voor beroepsaccountants ("Code of Ethics for Professional 
Accountants") van de IFAC. Hoewel ISRS 4400 bepaalt dat onafhankelijkheid geen vereiste is 
voor opdrachten tot het uitvoeren van overeengekomen procedures, verlangt [de 
Commissie][het Agentschap] dat de accountant zich ook aan de onafhankelijkheidsvereisten 
van de gedragscode conformeert. 

 
De accountant dient in zijn verslag op te nemen dat voor het tot stand komen van dit verslag tussen de 
accountant en begunstigde [en de gelieerde derde] geen belangenconflict bestaat en moet de totale 
vergoeding vermelden die aan de accountant werd betaald voor het opstellen van het verslag – indien 
de dienst wordt gefactureerd. 
 
1.4 Verslaglegging 
 
Het verslag moet gesteld zijn in de taal van de overeenkomst (zie artikel 20.7) 
 
Krachtens artikel 22 van de overeenkomst hebben [de Commissie][het Agentschap], het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Rekenkamer het recht om alle in het kader van de actie 
verrichte activiteiten waarvoor kosten zijn gedeclareerd bij [de Europese Unie][Euratom] te 
controleren. Dit omvat de activiteiten die in het kader van deze opdracht worden verricht. De 
accountant moet inzage geven in alle werkdocumenten (zoals herberekeningen van uurtarieven, 
verificaties van de voor de actie gedeclareerde tijd) die verband houden met deze opdracht indien [de 
Commissie][het Agentschap], het Europees Bureau voor fraudebestrijding of de Europese 
Rekenkamer daarom verzoekt. 
 
1.5 Tijdschema 
 
Het verslag moet worden ingediend vóór [dd maand yyyy]. 
 
1.6 Overige voorwaarden 
 
                                                 
49 Hoge controle-instanties die de INTOSAI-normen toepassen kunnen de Procedures uitvoeren op basis van de overeenkomstige 
Internationale Standaarden van hoge controle-instanties en de voorschriften voor beroepsethiek van de INTOSAI in plaats van op basis van 
de Internationale Norm inzake aanverwante diensten (‘ISRS’) 4400 en de ethische gedragcode van de IFAC. 
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[De [begunstigde][gelieerde derde] en de accountant kunnen dit onderdeel gebruiken om andere 
specifieke bepalingen overeen te komen, zoals de vergoeding van de accountant, aansprakelijkheid, 
toepasselijk recht enz. Deze specifieke bepalingen mogen niet strijdig zijn met de bovenstaande 
bepalingen.] 
 
 
[Officiële naam van de accountant] [Officiële naam van de [begunstigde][gelieerde 
derde]] 
[Naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] [Naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] 
[dd maand jjjj] [dd maand jjjj] 
Handtekening van de accountant [Handtekening van de [begunstigde][gelieerde 
derde]:] 
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Onafhankelijk verslag van feitelijke bevindingen in verband met kosten die op grond van 

Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, zijn gedeclareerd 
 
 
(Moet worden geprint op papier met het brievenhoofd van de accountant) 
 
Aan: 
[Naam van de contactperso(o)n(en)], [functie] 
[naam van de [begunstigde][gelieerde derde]] 
[ Adres] 
[dd maand jjjj] 
 
Geachte [naam van de contactperso(o)n(en)], 
 
Zoals overeengekomen in de voorwaarden d.d. [dd maand jjjj] 
 
met [OPTIE 1: [naam van de begunstigde invoegen] ("de begunstigde")] [OPTIE 2: [naam van de 
gelieerde derde invoegen] ("de gelieerde derde"), de met de begunstigde [naam van de begunstigde 
invoegen] ("de begunstigde")] gelieerde derde 
 
hebben wij 

[naam van de accountant] ("de accountant"), 
gevestigd te 

[volledig adres/plaats/staat/provincie/land], 
vertegenwoordigd door 

[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger], 
 
de met u overeengekomen procedures inzake de in de financiële sta(a)t(en)50 in het kader van de 
subsidieovereenkomst [referentie van de subsidieovereenkomst invoegen: naam, titel van de actie en 
acroniem] ("de overeenkomst") gedeclareerde kosten van de [begunstigde][gelieerde derde] 
uitgevoerd, 
 
waarbij is vastgesteld dat in totaal kosten zijn gedeclareerd ten bedrage van: 
[totale bedrag] EUR, 
 
alsmede totale reële kosten en "als eenheidskosten gedeclareerde directe personeelskosten, berekend in 
overeenstemming met de gangbare kostenberekeningsmethoden van de [begunstigde][gelieerde 
derde]" ten bedrage van: 
 
[som van de totale reële kosten en als eenheidskosten gedeclareerde totale directe personeelskosten, 
berekend in overeenstemming met de gangbare kostenberekeningsmethoden van de 
[begunstigde][gelieerde derde]] EUR, 
 
en verstrekken u hierbij ons verslag van feitelijke bevindingen ("het verslag") onder 
gebruikmaking van het met u overeengekomen verplichte rapportageformaat. 
 
Het verslag 
 

                                                 
50 Waarmee de begunstigde in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten declareert (zie de "model-financiële staat" in bijlage 4 bij de 
Overeenkomst). 
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Onze opdracht werd uitgevoerd overeenkomstig de bij dit verslag gevoegde voorwaarden. Het verslag 
omvat een uiteenzetting van de overeengekomen procedures ("de procedures") die zijn uitgevoerd en 
van de standaardbevindingen ("de bevindingen") die zijn onderzocht. 
 
De procedures zijn uitsluitend uitgevoerd om [de Commissie][het Agentschap] bij te staan bij het 
beantwoorden van de vraag of de door de [begunstigde][gelieerde derde] in de begeleidende 
financiële sta(a)t(en) gedeclareerde kosten zijn gedeclareerd in overeenstemming met de 
overeenkomst. [De Commissie][Het Agentschap] trekt [haar/zijn] eigen conclusies uit het verslag en 
uit eventueel vereiste aanvullende informatie. 
 
Het toepassingsgebied van de procedures is vastgesteld door de Commissie. De accountant is derhalve 
niet verantwoordelijk voor hun geschiktheid of toepasselijkheid. Aangezien de uitgevoerde procedures 
noch een controle, noch een beoordeling overeenkomstig de internationale normen voor 
accountantscontrole of de internationale normen voor beoordelingsopdrachten vormen, geeft de 
accountant geen betrouwbaarheidverklaring af ten aanzien van de financiële sta(a)t(en). 
 
Indien de accountant aanvullende procedures of een controle van de financiële sta(a)t(en) van de 
[begunstigde][gelieerde derde] overeenkomstig de internationale normen voor accountantscontrole of 
de internationale normen voor beoordelingsopdrachten had uitgevoerd, dan zouden mogelijk andere 
punten naar voren zijn gekomen en in het verslag zijn opgenomen. 
 
Niet-toepasselijke bevindingen 
Wij hebben de hierboven vermelde financiële sta(a)t(en) onderzocht en achten de volgende 
bevindingen niet van toepassing: 
Toelichting (verwijderen uit het verslag): 
Als een bevinding niet van toepassing was, moet deze worden gemarkeerd met "N.v.t." ("Niet van toepassing") in 
de desbetreffende rij in de rechter kolom van de tabel, en betekent dit dat de bevinding niet door de accountant 
hoeft te worden bekrachtigd en dat de daaraan gerelateerde procedures niet hoefden te worden uitgevoerd. 
De reden voor het niet van toepassing zijn van een bepaalde bevinding moet duidelijk zijn, bv.: 

 i) indien geen kosten zijn gedeclareerd in een bepaalde categorie, zijn de daaraan gerelateerde 
bevinding(en) en procedure(s) niet van toepassing; 

ii) indien de voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde procedure(s) niet zijn vervuld, zijn de 
daaraan gerelateerde bevinding(en) en procedure(s) niet van toepassing. Zo geldt voor 
"begunstigden met rekeningen die in een andere valuta luiden dan de euro" dat de aan 
"begunstigden met rekeningen die in euro luiden" gerelateerde bevinding en procedure niet van 
toepassing zijn. Evenzo geldt dat indien geen aanvullende beloning wordt betaald, de aan 
aanvullende beloningen gerelateerde bevinding(en) en procedure(s) niet van toepassing zijn. 

 
Hier alle bevindingen opsommen die niet van toepassing worden geacht voor de onderhavige 
opdracht en de redenen voor de niet-toepasbaarheid toelichten. 
…. 
 
Uitzonderingen 
Met uitzondering van de hieronder vermelde uitzonderingen, heeft de [begunstigde][gelieerde derde] 
de accountant alle documenten en boekhoudkundige informatie verstrekt die de accountant nodig had 
om de gevraagde procedures uit te voeren en bevindingen te evalueren. 
Toelichting (verwijderen uit het verslag): 

- Indien de accountant een procedure waarom is verzocht niet heeft kunnen voltooien, moet deze worden 
gemarkeerd als "U" ("Uitzondering") in de bijbehorende rij in de rechter kolom van de tabel. De reden, 
zoals het niet op elkaar aan kunnen sluiten van belangrijke informatie of het niet beschikbaar zijn van 
gegevens waardoor de accountant de procedure niet kan uitvoeren, moet hieronder worden vermeld. 

- Indien de accountant een standaardbevinding niet kan bekrachtigen na de bijbehorende procedure te 
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hebben uitgevoerd, moet ook deze worden gemarkeerd met een "U" ("Uitzondering") en moeten de 
redenen en de mogelijke gevolgen hiervan, indien mogelijk, hieronder worden vermeld. 
 

Hier alle uitzonderingen vermelden en informatie over de oorzaak en de mogelijke gevolgen 
van elke uitzondering toevoegen, indien bekend. Als de uitzondering kwantificeerbaar is, het 
bijbehorende bedrag vermelden. 
….  
Voorbeeld (verwijderen uit het verslag): 

1. De begunstigde kon bevinding nr. 1 inzake… niet onderbouwen omdat … 
2. Bevinding nr. 30 is niet bekrachtigd omdat de door de begunstigde gebruikte methode om de 

eenheidskosten te berekenen afwijkt van de door de Commissie goedgekeurde methode. De 
verschillen zijn de volgende: … 

3. Na de overeengekomen procedures om bevinding nr. 31 te bekrachtigen te hebben uitgevoerd, 
heeft de accountant een verschil van _____________ EUR vastgesteld. Het verschil kan worden 
verklaard uit …  

 
Verdere opmerkingen 
 
Ter aanvulling op de rapportage over de resultaten van de uitgevoerde specifieke procedures, wenst de 
accountant de volgende algemene opmerkingen te maken: 
 Voorbeeld (verwijderen uit het verslag): 

1. Met betrekking tot bevinding nr. 8 worden de voorwaarden voor een aanvullende beloning 
geacht te zijn vervuld omdat … 

2. Om bevinding nr. 15 te kunnen bevestigen, hebben we de volgende aanvullende procedures 
uitgevoerd: ….  

 
Gebruik van dit verslag 
 
Dit verslag mag alleen worden gebruikt voor het in de bovenstaande doelstelling beschreven doel. Het 
verslag is uitsluitend opgesteld voor vertrouwelijk gebruik door de [begunstigde][gelieerde derde] en 
[de Commissie][het Agentschap] en wordt uitsluitend bij [de Commissie][het Agentschap] ingediend 
in verband met de eisen van artikel 20.4 van de overeenkomst. Noch de [begunstigde][gelieerde 
derde], noch [de Commissie][het Agentschap] mag dit verslag voor een ander doel aanwenden, noch 
mag het aan enige andere partij (ter inzage) worden verstrekt. [De Commissie][Het Agentschap] mag 
het verslag alleen verstrekken aan gemachtigde partijen, met name het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding en de Europese Rekenkamer. 
 
Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de door de [begunstigde][gelieerde derde] ten behoeve van 
de overeenkomst bij [de Commissie][het Agentschap] ingediende financiële sta(a)t(en). Het verslag 
strekt zich bijgevolg niet uit tot andere financiële staten van de [begunstigde][gelieerde derde]. 
 
Bij het opstellen van dit verslag heeft zich geen belangenconflict51 tussen de accountant en de 
begunstigde [en gelieerde derde] voorgedaan. De totale vergoeding die aan de accountant is betaald 
voor het verstrekken van het verslag bedraagt EUR ______ (inclusief EUR ______ aan aftrekbare 
btw). 

                                                 
51  Een belangenconflict doet zich voor wanneer de objectieve houding van de accountant bij het opstellen van het certificaat feitelijk of 
schijnbaar in het geding is, bv. ingeval de accountant: 
- betrokken was bij de opstelling van de financiële sta(a)t(en); 
- waarschijnlijk rechtstreeks voordeel heeft bij de aanvaarding van het certificaat; 
- nauwe banden heeft met enige persoon die de begunstigde vertegenwoordigt; 
- een directeur, beheerder of partner van de begunstigde is; 
- in elke andere situatie verkeert die zijn of haar onafhankelijkheid of bekwaamheid om het certificaat onpartijdig op stellen in het gedrang 
brengt. 
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Wij zien er naar uit om de bevindingen van ons verslag met u te bespreken en zo nodig aanvullende 
informatie te verstrekken of assistentie te verlenen. 
 
[Officiële naam van de accountant] 
[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] 
[dd maand jjjj] 
Handtekening van de accountant 
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Uit te voeren overeengekomen procedures en door de accountant te bevestigen standaardbevindingen 
 
De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om i) de accountant aanvullende richtsnoeren te verstrekken voor de te volgen procedures of de te 
controleren feiten en de wijze waarop deze moeten worden gepresenteerd (dit kan steekproefsgewijze dekking en bevindingen omvatten) of om ii) de 
procedures te veranderen, door de begunstigde daar schriftelijk van in kennis te stellen. De door de accountant uitgevoerde procedures om de 
standaardbevindingen te bevestigen worden vermeld in de onderstaande tabel. 
Indien dit certificaat betrekking heeft op een gelieerde derde, moet elke verwijzing naar de "begunstigde" worden geacht een verwijzing te zijn naar de "gelieerde derde". 

De kolom voor de "resultaten" heeft drie verschillende opties: "bev.", "uitz." en "n.v.t.": 
 "bev." staat voor "bevestigd" en betekent dat de accountant de "standaardbevinding" kan bevestigen en er derhalve geen uitzondering is die moet 

worden gerapporteerd; 
 "uitz." staat voor "uitzondering" en betekent dat de accountant de procedures heeft uitgevoerd, maar de "standaardbevinding" niet kan bevestigen, of 

dat de accountant een specifieke procedure niet heeft kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld omdat het onmogelijk was om belangrijke informatie te toetsen 
of omdat bepaalde gegevens niet beschikbaar waren); 

 "n.v.t." staat voor "niet van toepassing" en betekent dat de bevinding door de accountant niet hoefde te worden onderzocht en de aan de bevinding 
gerelateerde procedure(s) niet hoefde(n) te worden uitgevoerd. De reden voor het niet van toepassing zijn van een bepaalde bevinding moet duidelijk 
zijn, bv.: i) indien geen kosten zijn gedeclareerd in een bepaalde categorie, zijn de daaraan gerelateerde bevinding(en) en procedure(s) niet van 
toepassing; ii) indien de voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde procedure(s) niet zijn vervuld, zijn de daaraan gerelateerde bevinding(en) en 
procedure(s) niet van toepassing. Zo geldt voor "begunstigden met rekeningen die in een andere valuta luiden dan de euro" dat de aan "begunstigden 
met rekeningen die in euro luiden" gerelateerde procedure niet van toepassing is. Evenzo geldt dat indien geen aanvullende beloning wordt betaald, de 
aan aanvullende beloningen gerelateerde bevinding(en) en procedure(s) niet van toepassing zijn. 

 
 

Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

A DOOR DE BEGUNSTIGDE OVEREENKOMSTIG ZIJN GANGBARE KOSTENBEREKENINGSMETHODEN BEREKENDE REËLE 
PERSONEELSKOSTEN EN EENHEIDSKOSTEN 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

 De accountant stelt een steekproef samen van personen van wie de kosten zijn gedeclareerd in de 
financiële sta(a)t(en) om de in de hiernavolgende punten van dit deel A vermelde procedures. 
(De steekproef moet aselect zijn om representatief te zijn. Volledige dekking is noodzakelijk als er 
minder dan tien personen zijn (inclusief werknemers, natuurlijke personen die op basis van een 
rechtstreeks contract werken en door een derde gedetacheerde personeelsleden); anders moet de 
steekproef minimaal tien personen omvatten, of 10 % van het totaal, afhankelijk van welk getal 
het grootste is) 
De accountant heeft een steekproef van ______ personen samengesteld uit een totaal van ______ 
personen. 

  

A.1. PERSONEELSKOSTEN 

Voor de personen die in de steekproef zijn opgenomen op basis van een contract of een daaraan 
gelijkwaardig document (algemene procedures voor individuele reële personeelskosten en als 
eenheidskosten gedeclareerde personeelskosten) 

Om de in de volgende kolom vermelde standaardbevindingen 1-5 te bevestigen, heeft de 
accountant de volgende door de begunstigde verstrekte informatie/documenten beoordeeld: 

o een lijst van personen die in de steekproef zijn opgenomen, met de periode(n) waarin zij 
voor de actie hebben gewerkt, hun functie (classificatie of categorie) en type contract; 

o de loonstrookjes van de in de steekproef opgenomen werknemers; 
o toetsing van de in de financiële sta(a)t(en) gedeclareerde personeelskosten aan het 

boekhoudsysteem (project- en algemene boekhouding) en de loonlijst; 
o informatie over de arbeidsstatus en arbeidsvoorwaarden van de in de steekproef 

opgenomen personeelsleden, in het bijzonder hun arbeidscontracten of daaraan 
gelijkwaardige documenten; 

o het gebruikelijke beleid van de begunstigde inzake personeelsbeloning (salarisbeleid, 
beleid ten aanzien van overwerken, variabele beloning); 

o toepasselijke nationale belasting-, arbeids- en socialezekerheidswetgeving, en  
o andere documenten ter staving van de gedeclareerde personeelskosten. 

Ook heeft de accountant de subsidiabiliteit van alle componenten van de vergoeding (zie artikel 6 

1) De werknemers i) waren 
rechtstreeks ingehuurd door de 
begunstigde overeenkomstig zijn 
nationale wetgeving, ii) werkten 
uitsluitend onder 
verantwoordelijkheid van en 
direct technisch toezicht van de 
begunstigde, en iii) werden 
beloond overeenkomstig de 
gebruikelijke praktijken van de 
begunstigde. 

 

2) De personeelskosten werden 
geregistreerd in het 
boekhoudsysteem / de 
loonadministratie van de 
begunstigde. 

 

3) De kosten werden naar behoren 
ondersteund door en sloten aan 
op de boekhouding en de 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

GA) geverifieerd en de personeelskosten van in de steekproef opgenomen personeelsleden 
herberekend. 

loonadministratie. 

4) De personeelskosten bevatten 
geen niet-subsidiabele 
elementen. 

 

5) Er waren geen discrepanties 
tussen de aan de actie 
toegeschreven personeelskosten 
en de door de accountant 
herberekende kosten. 

 

Verdere procedures indien een "aanvullende vergoeding" wordt betaald  
Om de in de volgende kolom vermelde standaardbevindingen 6-9 te bevestigen, heeft de 
accountant: 

o de door de begunstigde verstrekte relevante documenten beoordeeld (rechtsvorm, 
wettelijke/statutaire verplichtingen, het gangbare beleid van de begunstigde inzake 
aanvullende vergoeding, criteria die gehanteerd worden voor de berekening ervan enz.); 

o het bedrag herberekend van de met het oog op de actie subsidiabele aanvullende 
vergoeding op basis van de ontvangen bewijsstukken (voltijd- of deeltijdwerk, exclusieve 
of niet-exclusieve inzet voor de actie enz.), om het toepasselijke vte/jaar en het pro rata-
tarief vast te stellen (zie de gegevens die in de loop van de uitvoering van de procedures 
krachtens A.2 "Productieve uren" en A.4 "Tijdregistratiesysteem" zijn verzameld). 

 

INDIEN ENIG DEEL VAN DE AAN DE WERKNEMER BETAALDE VERGOEDING VOLGENS HET NATIONALE 
RECHT OF HET ARBEIDSCONTRACT NIET VERPLICHT IS ("AANVULLENDE VERGOEDING") EN 
KRACHTENS HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6.2.A.1 SUBSIDIABEL IS, KAN DIT TOT HET VOLGENDE BEDRAG 

6) De begunstigde die een 
"aanvullende vergoeding" 
betaalde, was een juridische 
entiteit zonder winstoogmerk. 

 

7) Het bedrag van de betaalde 
aanvullende vergoeding kwam 
overeen met de gebruikelijke 
beloningspraktijken van de 
begunstigde en werd consequent 
voldaan telkens wanneer 
hetzelfde soort werk of 
deskundigheid was vereist.  

 

8) Er werden objectieve criteria 
gehanteerd om de aanvullende 
vergoeding te berekenen en deze 
werden door de begunstigde 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

ALS SUBSIDIABELE KOSTEN TEN LASTE VAN DE ACTIE WORDEN GEBRACHT: 

 A) INDIEN DE PERSOON HET GEHELE JAAR VOLTIJDS EN UITSLUITEND AAN DE ACTIE WERKT: TEN 
HOOGSTE 8 000 EUR/JAAR; 

(B) INDIEN DE PERSOON UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN DE ACTIE, MAAR NIET VOLTIJDS OF 
NIET HET GEHELE JAAR WERKT: TEN HOOGSTE HET CORRESPONDERENDE PRO RATA-BEDRAG VAN 
8 000 EUR, OF 

(C) INDIEN DE PERSOON NIET UITSLUITEND AAN DE ACTIE WERKT: TEN HOOGSTE EEN PRO RATA-
BEDRAG DAT BEREKEND IS IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 6.2.A.1. 

algemeen toegepast ongeacht de 
gebruikte financieringsbron. 

9) Het in de personeelskosten 
opgenomen bedrag van de 
aanvullende vergoeding dat ten 
laste van de actie werd gebracht, 
was maximaal 8 000 EUR per 
vte/jaar (ten hoogste het 
equivalente pro rata-bedrag 
indien de persoon gedurende het 
jaar niet voltijds of niet 
uitsluitend ten behoeve van de 
actie heeft gewerkt). 

 

Aanvullende procedures ingeval "door de begunstigde overeenkomstig zijn gangbare 
kostenberekeningsmethoden berekende eenheidskosten" wordt toegepast:  

De accountant heeft niet alleen de bovenstaande procedures uitgevoerd om de 
standaardbevindingen 1-5, en indien van toepassing tevens 6-9, te bevestigen, maar ook de 
volgende procedures, ter bevestiging van de standaardbevindingen 10-13 die in de volgende 
kolom staan vermeld: 

o hij heeft een beschrijving verkregen van de gangbare kostenberekeningsmethode van de 
begunstigde om de eenheidskosten te berekenen; 

o hij heeft beoordeeld of de gangbare kostenberekeningsmethode van de begunstigde werd 
toegepast op de financiële staten die onder dit CFS vallen; 

10) De in de financiële staat 
opgenomen personeelskosten 
werden berekend in 
overeenstemming met de 
gangbare 
kostenberekeningsmethode van 
de begunstigde. Deze methode 
werd consequent gebruikt in 
alle H2020-acties. 

 

11) De werknemers werden onder 
de juiste categorie ten laste 
gebracht. 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

o hij heeft gecontroleerd of de in de steekproef opgenomen werknemers onder de juiste 
categorie ten laste werden gebracht (in overeenstemming met de criteria die de 
begunstigde hanteerde om personeelscategorieën vast te stellen), door de contract-
/personeelsgegevens of de analytische boekhoudbescheiden te bestuderen; 

o hij heeft onderzocht of er geen verschil was tussen het totale bedrag van de 
personeelskosten dat bij de berekening van de kosten per eenheid werd gebruikt, en het 
totale bedrag aan personeelskosten dat in de jaarrekeningen stond vermeld; 

o hij heeft onderzocht of de reële personeelskosten werden aangepast aan de hand van 
begrote of geraamde elementen en zo ja, of deze elementen relevant zijn voor de 
berekening, of zij objectief zijn en of zij door bewijsstukken worden gestaafd. 

12) De totale personeelskosten die 
gebruikt werden bij de 
berekening van de 
eenheidskosten, kwamen 
overeen met de in de 
jaarrekeningen vermelde 
uitgaven. 

 

13) Alle geraamde of begrote 
elementen die de begunstigde 
gebruikte om zijn 
eenheidskosten te berekenen, 
waren relevant voor de 
berekening van de 
personeelskosten en behelsden 
objectieve en verifieerbare 
informatie. 

 

In de steekproef opgenomen natuurlijke personen die op grond van een rechtstreeks contract 
anders dan een arbeidscontract met de begunstigde samenwerken, zoals adviseurs (geen 
subcontractanten). 

Om de in de volgende kolom vermelde standaardbevindingen 14-18 te bevestigen, heeft de 
accountant de volgende door de begunstigde verstrekte informatie/documenten beoordeeld: 

o de contracten, met name de kosten, duur van het contract, taakomschrijving, plaats van de 
werkzaamheden, eigendom van de resultaten en rapportageverplichtingen jegens de 
begunstigde; 

o de arbeidsvoorwaarden van het personeel in dezelfde categorie om de kosten te 
vergelijken, en 

o enig ander document dat als bewijs dient voor de gedeclareerde kosten en de registratie 

14) De natuurlijke personen 
rapporteerden aan de 
begunstigde (werkten volgens 
de aanwijzingen van de 
begunstigde). 

 

15) Zij werkten op het terrein van 
de begunstigde (tenzij anders 
met de begunstigde 
overeengekomen). 

 

16) De resultaten van de verrichte 
werkzaamheden behoren toe 
aan de begunstigde. 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

ervan (bv. facturen, boekhoudkundige bescheiden enz.). 17) De kosten van deze personen 
verschilden niet wezenlijk van 
de kosten van het personeel dat 
soortgelijke werkzaamheden in 
het kader van een 
arbeidscontract voor de 
begunstigde verrichte. 

 

18) De kosten werden door 
controle-informatie aangetoond 
en in de boekhouding 
geregistreerd. 

 

Personeel dat door een derde wordt gedetacheerd en in de steekproef is opgenomen (geen 
subcontractanten) 

Om de in de volgende kolom vermelde standaardbevindingen 19-22 te bevestigen, heeft de 
accountant de volgende door de begunstigde verstrekte informatie/documenten beoordeeld: 

o hun detacheringscontract(en), met name als het gaat om kosten, duur, taakomschrijving, 
plaats van de werkzaamheden en eigendom van de resultaten; 

o indien de begunstigde de derde een vergoeding verstrekt voor het beschikbaar gestelde 
personeel (bijdrage in natura tegen betaling): documentatie die als bewijs dient voor de 
gedeclareerde kosten (bv. contract, factuur, bankafschrift en bewijs van registratie in de 
boekhouding/loonadministratie enz.) en afstemming van de financiële staat/staten op het 
boekhoudsysteem (projectrekeningen en grootboek), alsmede bewijs dat het door de 
derde gefactureerde bedrag geen winst behelsde;  

o indien de begunstigde de derde geen vergoeding verstrekt voor het beschikbaar gestelde 
personeel (kosteloze bijdrage in natura): een bewijs van de reële kosten die de derde heeft 
gemaakt voor het kosteloos aan de begunstigde beschikbaar gestelde personeel, zoals een 
opgave van de kosten van de derde en bewijs van de registratie in de 

19) Het gedetacheerde personeel 
rapporteerde aan de 
begunstigde en werkte op het 
terrein van de begunstigde 
(tenzij anders met de 
begunstigde overeengekomen).  

 

20) De resultaten van de verrichte 
werkzaamheden behoren toe 
aan de begunstigde. 

 

Indien het personeel tegen betaling 
is gedetacheerd:  
21) De gedeclareerde kosten 

werden met bewijsstukken 
gestaafd en in de boekhouding 
van de begunstigde vastgelegd. 
Het door de derde 
gefactureerde bedrag behelsde 
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boekhouding/loonadministratie van de derde;  
o enig ander document dat als bewijs dient voor de gedeclareerde kosten (bv. facturen 

enz.). 

geen winst.  

Indien het personeel kosteloos is 
gedetacheerd:  
22) De gedeclareerde kosten waren 

niet hoger dan de kosten van de 
derde als vastgelegd in de 
boekhouding van de derde en 
werden met bewijsstukken 
gestaafd. 

 

A.2 PRODUCTIEVE UREN 

Om de in de volgende kolom vermelde standaardbevindingen 23-28 te bevestigen, heeft de 
accountant de desbetreffende documenten beoordeeld, met name nationale wetgeving, 
(collectieve) arbeidsovereenkomsten en tijdregistraties van de in de steekproef opgenomen 
personen, om na te gaan of: 

o de jaarlijkse productieve uren werden berekend in overeenstemming met een van de 
hieronder beschreven methoden;  

o de ratio's voor voltijdequivalent (vte) voor niet voltijds werkende werknemers correct 
werden berekend. 

Indien de begunstigde methode B hanteerde, heeft de accountant onderzocht of het aantal 
gewerkte uren correct was berekend en of het jaarlijkse aantal werkbare uren in de contracten 
stonden vermeld.  

Indien de begunstigde methode C hanteerde, heeft de accountant onderzocht of het "jaarlijkse 

23) De begunstigde hanteerde 
methode [kies een optie en 
verwijder de andere] 

[A: 1720 uur] 
[B: het "totale aantal gewerkte 
uren"] 
[C: Het gehanteerde "jaarlijkse 
aantal productieve uren" komt 
overeen met de gangbare 
boekhoudpraktijken] 

 

24) De productieve uren werden 
jaarlijks berekend.  

25) Voor werknemers die niet 
voltijds werken, werd de ratio 
voor voltijdequivalent (vte) 
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aantal productieve uren" op grond waarvan het uurtarief werd berekend, ten minste 90 % van het 
"standaardaantal jaarlijkse werkbare uren" bedroeg. De accountant kan dit slechts doen indien de 
berekening van het standaardaantal jaarlijkse werkbare uren kan worden gestaafd met data als 
nationale wetgeving en (collectieve) arbeidsovereenkomsten.  

 HET AANTAL PRODUCTIEVE UREN VAN DE BEGUNSTIGDE VOOR PERSONEN DIE VOLTIJDS WERKEN, 
WORDT OP EEN VAN DE VOLGENDE MANIEREN VASTGESTELD:  

A.  1720 PRODUCTIEVE UREN PER JAAR (EEN EVENREDIG AANTAL UREN VOOR PERSONEN DIE NIET 
VOLTIJDS WERKEN) 

B. HET TOTALE AANTAL UREN DAT DE PERSOON IN HET JAAR VOOR DE BEGUNSTIGDE HEEFT 
GEWERKT (DEZE METHODE WORDT IN DE VOLGENDE KOLOM TEVENS "TOTAAL AANTAL 
GEWERKTE UREN" GENOEMD). HET TOTALE AANTAL GEWERKTE UREN WERD ALS VOLGT 
BEREKEND: HET AANTAL WERKBARE UREN VAN DE PERSOON VOLGENS HET ARBEIDSCONTRACT, 
DE TOEPASSELIJKE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OF NATIONALE WETGEVING PLUS 
GEWERKTE OVERUREN MINUS VERZUIM (ZOALS ZIEKTEVERLOF OF BUITENGEWOON VERLOF). 

C. HET STANDAARDAANTAL JAARLIJKSE UREN DAT DE BEGUNSTIGDE DOORGAANS VOOR ZIJN 
PERSONEEL HANTEERT IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN GANGBARE 
KOSTENBEREKENINGSMETHODEN (DEZE METHODE WORDT IN DE VOLGENDE KOLOM TEVENS 
"TOTALE AANTAL PRODUCTIEVE UREN" GENOEMD). DIT AANTAL MOET TEN MINSTE 90 % VAN 
HET STANDAARDAANTAL WERKBARE UREN BEDRAGEN. 

 

ONDER "JAARLIJKS AANTAL WERKBARE UREN" WORDT VERSTAAN DE PERIODE WAARIN HET 
PERSONEEL WORDT GEACHT TE WERKEN, TER BESCHIKKING VAN DE WERKGEVER TE STAAN EN 
ZIJN/HAAR WERKZAAMHEDEN OF TAKEN TE VERRICHTEN KRACHTENS HET ARBEIDSCONTRACT, DE 
TOEPASSELIJKE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OF DE NATIONALE 
ARBEIDSTIJDENWETGEVING. 

correct toegepast. 

Indien de begunstigde methode B 
hanteerde. 

26) De berekening van het 
"jaarlijkse aantal werkuren", 
overwerk en verzuim kon 
worden geverifieerd aan de 
hand van de door de 
begunstigde verstrekte 
documenten.  

 

Indien de begunstigde methode C 
hanteerde. 

27) De berekening van het 
"standaardaantal jaarlijkse 
werkuren" kon worden 
geverifieerd aan de hand van 
de door de begunstigde 
verstrekte documenten. 

 

28) Het "jaarlijkse aantal 
productieve uren" voor de 
berekening van het uurtarief 
strookte met de gangbare 
kostenberekeningsmethoden 
van de begunstigde en behelsde 
ten minste 90 % van het 
"jaarlijkse aantal werkbare 
uren". 
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A.3 UURLONEN 

I) Eenheidskosten berekend in overeenstemming met de gangbare kostenberekeningsmethode van 
de begunstigde (eenheidskosten):  
Indien de begunstigde een door de Commissie goedgekeurd "certificaat betreffende de 
methodologie om eenheidskosten te berekenen" (Certificate on Methodology to calculate unit 
costs"; CoMUC) heeft, verschaft de begunstigde de accountant een beschrijving van de 
goedgekeurde methode en de aanvaardingsbrief van de Commissie. De accountant heeft 
gecontroleerd of de begunstigde daadwerkelijk de goedgekeurde methode heeft toegepast. Zo ja, 
dan is geen verdere controle nodig.  
Indien de begunstigde geen door de Commissie goedgekeurd "certificaat betreffende de 
methodologie" (CoMUC) heeft of indien de goedgekeurde methode niet werd toegepast, heeft de 
accountant de volgende werkzaamheden verricht: 

o hij heeft de door de begunstigde verstrekte documentatie beoordeeld, met inbegrip van 
handleidingen en interne richtsnoeren waarin wordt uitgelegd hoe de uurtarieven moeten 
worden berekend; 

o hij heeft de eenheidskosten (uurtarieven) van het in de steekproef opgenomen personeel 
herberekend aan de hand van de resultaten van de onder A.1 en A.2 uitgevoerde 
procedures. 

II) Individuele uurtarieven:  
De accountant: 

o heeft de door de begunstigde verstrekte documentatie beoordeeld, met inbegrip van 

29) De begunstigde hanteerde [kies 
een optie en verwijder de andere] 

[Optie I: "De eenheidskosten 
(uurtarieven) werden berekend 
in overeenstemming met zijn 
gangbare 
kostenberekeningsmethoden"] 
[Optie II: Er werden 
individuele uurtarieven 
gehanteerd] 

 

Indien optie I (eenheidskosten) 
wordt gekozen en de begunstigde de 
door de Commissie goedgekeurde 
methode (CoMUC) toepast:  
30) De begunstigde berekende de 

uurtarieven met behulp van de 
door de Commissie 
goedgekeurde methode. Deze 
strookt met de gangbare 
kostenberekeningsmethoden 
van de organisatie en werd 
consequent gehanteerd voor 
alle werkzaamheden ongeacht 
de bron van financiering. 
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handleidingen en interne richtsnoeren waarin wordt uitgelegd hoe de uurtarieven moeten 
worden berekend; 

o heeft de uurtarieven van het in de steekproef opgenomen personeel herberekend aan de 
hand van de resultaten van de onder A.1 en A.2 uitgevoerde procedures. 

 
"DOOR DE BEGUNSTIGDE IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN GANGBARE 
KOSTENBEREKENINGSMETHODEN BEREKENDE EENHEIDSKOSTEN": 
DEZE KOSTEN WORDEN BEREKEND DOOR HET TOTALE BEDRAG AAN PERSONEELSKOSTEN VAN DE 
CATEGORIE WAARTOE DE WERKNEMER BEHOORT EN DAT CONFORM PROCEDURE A.1 IS 
GECONTROLEERD, TE DELEN DOOR HET AANTAL VTE'S EN HET TOTALE JAARLIJKSE AANTAL 
PRODUCTIEVE UREN VAN DEZELFDE CATEGORIE DIE DE BEGUNSTIGDE CONFORM PROCEDURE A.2 
HEEFT BEREKEND. 

UURTARIEF VOOR INDIVIDUELE REËLE PERSONEELSKOSTEN: 
DIT TARIEF WORDT BEREKEND DOOR HET TOTALE BEDRAG AAN PERSONEELSKOSTEN VAN EEN 
WERKNEMER DAT CONFORM PROCEDURE A.1 IS GECONTROLEERD, TE DELEN DOOR HET JAARLIJKSE 
AANTAL PRODUCTIEVE UREN DIE CONFORM PROCEDURE A.2 ZIJN GECONTROLEERD. 

Indien optie I (eenheidskosten) 
wordt gekozen en de begunstigde 
een niet door de Commissie 
goedgekeurde methode (CoMUC) 
toepast: 

31) De door de accountant 
herberekende eenheidskosten 
waren identiek aan de door de 
begunstigde gehanteerde 
tarieven. 

 

Indien wordt gekozen voor optie II 
(individuele uurtarieven): 

32) De door de accountant 
herberekende individuele 
tarieven waren identiek aan de 
door de begunstigde 
gehanteerde tarieven. 

 

 

A.4 TIJDREGISTRATIESYSTEEM 

Om na te gaan of het tijdregistratiesysteem aan alle minimumeisen voldoet en of de voor de actie 
gedeclareerde uren correct, nauwkeurig en naar behoren geaccordeerd en met bewijsstukken 
gestaafd zijn, heeft de accountant de volgende controles verricht met betrekking tot de in de 
steekproef opgenomen personen die op basis van tijdregistraties de tijd opgeven die zij ten 
behoeve van de actie hebben gewerkt: 

o beschrijving van het door de begunstigde overgelegde tijdregistratiesysteem (registratie, 
goedkeuring, verwerking in het personeelssysteem); 

33) Alle werknemers registreerden 
hun ten behoeve van de actie 
gemaakte uren 
dagelijks/wekelijks/ 
maandelijks, waarbij 
papier/computer werd 
gebruikt. (verwijder de 
antwoorden die niet van 
toepassing zijn) 
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o de feitelijke toepassing ervan; 

o de tijdregistraties werden ten minste eenmaal per maand door de werknemers 
ondertekend (op papier of elektronisch) en door de projectbeheerder of een andere 
leidinggevende goedgekeurd; 

o de gedeclareerde uren vielen onder de projectperiode; 

o indien uit de personeelsgegevens blijkt dat er sprake was van verzuim wegens vakantie of 
ziekte, zijn er geen ten behoeve van de actie gewerkte uren gedeclareerd (verdere 
kruiscontroles in verband met reizen worden hieronder in B.1 uitgevoerd). 

o de uren die ten laste van de actie zijn gebracht, komen overeen met de uren die in het 
tijdregistratiesysteem staan vermeld. 

 
ALLEEN DE UREN DIE TEN BEHOEVE VAN DE ACTIE ZIJN GEWERKT, KUNNEN TEN LASTE WORDEN 
GEBRACHT: ALLE WERKTIJD DIE TEN LASTE MOET WORDEN GEBRACHT, DIENT TIJDENS HET GEHELE 
PROJECT TE WORDEN VASTGELEGD EN DE REALITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN DIE GEGEVENS 
DIENT ADEQUAAT MET BEWIJSSTUKKEN TE WORDEN GESTAAFD (ZIE DE SPECIFIEKE BEPALINGEN 
HIERONDER VOOR PERSONEN DIE UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN DE ACTIE WERKEN, ZONDER 
TIJDREGISTRATIE). 

34) Hun tijdregistraties werden ten 
minste eenmaal per maand 
door de projectbeheerder of 
een andere leidinggevende 
geaccordeerd. 

 

35) De gedeclareerde uren vielen 
binnen de projectperiode en 
strookten met de aanwezigheid 
en het verzuim als vermeld in 
de personeelsgegevens. 

 

36) Er was geen verschil tussen het 
aantal uren dat ten laste van de 
actie is gebracht, en het aantal 
geregistreerde uren. 

 

Indien de personen uitsluitend ten behoeve van de actie werken en zonder tijdregistratie  

Voor de geselecteerde personen die uitsluitend ten behoeve van de actie en zonder tijdregistraties 
werkten, heeft de accountant onderzocht of er bewijs beschikbaar is waaruit blijkt dat zij zich 
daadwerkelijk uitsluitend met de actie bezighielden en dat de begunstigde een verklaring heeft 
ondertekend waarin hij bevestigt dat zij uitsluitend ten behoeve van de actie werkten. 

 

37) De exclusieve inzet wordt 
gestaafd met een door de 
begunstigde ondertekende 
verklaring en met elk ander 
verzameld bewijs.  

 

B KOSTEN VAN UITBESTEDING   
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B.1 De accountant heeft de details/uitsplitsing van de uitbestedingskosten verkregen en een 
aselecte steekproef van ______ kostenposten genomen (bij minder dan tien posten worden alle 
posten onderzocht, in het andere geval moet de steekproef uit ten minste tien posten of 10 % van 
het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal het grootste is). 

Om de in de volgende kolom vermelde standaardbevindingen te bevestigen, heeft de accountant 
de in de steekproef opgenomen posten op de volgende punten beoordeeld: 

o het gebruik van subcontractanten is geregeld in bijlage 1; 

o de uitbestedingskosten zijn gedeclareerd in de categorie uitbesteding van de financiële 
staat; 

o de bewijsstukken betreffende de selectie- en gunningsprocedure zijn geëerbiedigd; 

o de begunstigde heeft de economisch voordeligste inschrijving gekozen (belangrijke 
punten om te beoordelen of aan dit beginsel de hand is gehouden, zijn de gunning van het 
subcontract aan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding op basis van 
transparantie en gelijke behandeling. Indien een bestaande kaderovereenkomst is 
gebruikt, heeft de begunstigde deze vastgesteld krachtens het beginsel van de economisch 
voordeligste inschrijving op basis van transparantie en gelijke behandeling). 

Meer bepaald: 

i. indien de begunstigde handelde als aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 
2004/18/EG of Richtlijn 2004/17/EG, heeft de accountant gecontroleerd of de 
toepasselijke nationale wetgeving inzake overheidsopdrachten is nageleefd en of de 
uitbesteding in overeenstemming was met de voorwaarden van de overeenkomst. 

ii. indien de begunstigde niet onder bovengenoemde categorie viel, heeft de accountant 
gecontroleerd of de begunstigde zijn gebruikelijke aanbestedingsregels toepaste en aan de 
voorwaarden van de overeenkomst voldeed. 

Voor de in de steekproef opgenomen posten heeft de accountant tevens gecontroleerd of: 

38) Het gebruik van opgevoerde 
uitbestedingskosten werd 
geregeld in bijlage 1 en de 
kosten werden in de financiële 
staten gedeclareerd onder de 
categorie uitbesteding. 

 

39) Er waren documenten met 
verzoeken aan verschillende 
aanbieders, verschillende 
inschrijvingen en beoordeling 
van de inschrijvingen 
voorafgaand aan de selectie 
van de aanbieder, in 
overeenstemming met interne 
procedures en 
aanbestedingsregels. 
Subcontracten werden gegund 
conform het beginsel van de 
economisch voordeligste 
inschrijving. 
(Bij ontbreken van 
verschillende inschrijvingen 
geeft de accountant daarvoor 
de redenen die door de 
begunstigde zijn aangedragen, 
onder het kopje 
"Uitzonderingen" van het 
verslag. De Commissie zal deze 
informatie analyseren om na te 
gaan of deze kosten als 
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o de subcontracten niet zijn gegund aan andere begunstigden in het consortium; 

o er ondertekende overeenkomsten tussen de begunstigde en de subcontractant bestonden; 

o kan worden aangetoond dat de diensten door de subcontractant zijn verleend. 

subsidiabel kunnen worden 
aanvaard. 

40) De subcontracten zijn niet 
gegund aan andere 
begunstigden van het 
consortium. 

 

41) Alle subcontracten werden 
ondersteund door ondertekende 
overeenkomsten tussen de 
begunstigde en de 
subcontractant. 

 

42) Er kon worden aangetoond dat 
de diensten door de 
subcontractanten zijn verleend. 

 

C KOSTEN VAN HET VERLENEN VAN FINANCIËLE STEUN AAN DERDEN   

C.1 De accountant heeft de details/uitsplitsing van de kosten voor het verlenen van financiële 
steun aan derden verkregen en een aselecte steekproef van ______ kostenposten genomen 
(bij minder dan tien posten worden alle posten onderzocht, in het andere geval moet de 
steekproef uit ten minste tien posten of 10 % van het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal 
het grootste is). 
 
De accountant heeft onderzocht of aan de volgende minimumvoorwaarden is voldaan: 

a) het maximale bedrag van financiële steun voor elke derde was niet hoger dan 60 000 
EUR, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in bijlage 1; 

43) Aan alle 
minimumvoorwaarden werd 
voldaan. 
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b) de financiële steun aan derden werd afgesproken in bijlage I van de overeenkomst en de 

overige in bijlage I vervatte bepalingen betreffende financiële steun aan derden werden 
nageleefd. 

D OVERIGE REËLE DIRECTE KOSTEN 
D.1 REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN  

De accountant heeft een aselecte steekproef van ______ kostenposten genomen (bij minder 
dan tien posten worden alle posten onderzocht, in het andere geval moet de steekproef uit ten 
minste tien posten of 10 % van het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal het grootste is). 

De accountant heeft de steekproef gecontroleerd en onderzocht of: 

o de reis- en verblijfskosten strookten met het gangbare beleid van de begunstigde inzake 
reizen. In dit verband heeft de begunstigde aangetoond dat hij zijn gebruikelijke beleid 
voor reiskosten heeft uitgevoerd (bv. gebruik van eersteklastickets, vergoeding door de 
begunstigde op basis van reële kosten, een forfaitair bedrag of per dag) om de accountant 
in staat te stellen de ten laste gebrachte reiskosten met dit beleid te vergelijken;  

o de reiskosten op de juiste wijze zijn vastgesteld en aan de actie toegewezen (zo zijn 
reizen rechtstreeks aan de actie gekoppeld), door relevante bewijsstukken te beoordelen 
zoals notulen van vergaderingen, workshops of conferenties, de registratie ervan in de 
juiste projectrekening, de overeenstemming ervan met tijdregistraties of met de data/duur 
van de workshop/conferentie; 

o er geen niet-subsidiabele kosten of buitensporige of onverantwoorde uitgaven zijn 
gedeclareerd. 

44) Er werden kosten gemaakt, 
goedgekeurd en vergoed 
conform het gebruikelijke 
reiskostenbeleid van de 
begunstigde.  

 

45) Er was sprake van een 
koppeling tussen de reis en de 
actie. 

 

46) De bewijsstukken waren 
onderling consistent wat betreft 
het onderwerp van de reis, data 
en duur en strookten met 
tijdregistraties en boekhouding.  

 

47) Er werden geen niet-
subsidiabele kosten of 
buitensporige of 
onverantwoorde uitgaven 
gedeclareerd.  
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D.2 AFSCHRIJVINGSKOSTEN VOOR MATERIEEL, INFRASTRUCTUUR OF ANDERE 
ACTIVA 

De accountant heeft een aselecte steekproef van ______ kostenposten genomen (bij minder 
dan tien posten worden alle posten onderzocht, in het andere geval moet de steekproef uit ten 
minste tien posten of 10 % van het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal het grootste is). 

Voor in de steekproef geselecteerde "materieel, infrastructuur of andere activa" [vanaf nu "activa" 
genoemd] heeft de accountant gecontroleerd of: 

o de activa conform de interne richtsnoeren en procedures van de begunstigde zijn 
verkregen; 

o zij op de juiste wijze aan de actie zijn toegewezen (met bewijsstukken als facturen, 
leveringsnota's of enig ander bewijs voor de koppeling tussen activa en actie);  

o zij in het boekhoudsysteem zijn ingevoerd; 

o de mate waarin de activa voor de actie werden gebruikt (als percentage) met betrouwbare 
documentatie (bv. tabel met overzicht gebruik) is gestaafd; 

 
De accountant heeft de afschrijvingskosten herberekend en onderzocht of deze overeenkomen 
met de toepasselijke voorschriften van het land van de begunstigde en met het gangbare 
boekhoudbeleid van de begunstigde (bv. afschrijving berekend over de aanschaffingswaarde). 

De accountant heeft onderzocht of er geen niet-subsidiabele kosten als aftrekbare btw, 
wisselkoersverliezen en buitensporige of onverantwoorde uitgaven zijn gedeclareerd (zie 
artikel 6.5 van de overeenkomst). 

48) Aanbestedingsregels, -
beginselen en -richtsnoeren 
werden nageleefd 

 

49) Er was een koppeling tussen de 
subsidieovereenkomst en de 
activa die ten laste van de actie 
zijn gebracht. 

 

50) De ten laste van de actie 
gebrachte activa waren terug te 
voeren op de boekhoudkundige 
bescheiden en de 
onderliggende documenten. 

 

51) De gehanteerde 
afschrijvingsmethode om de 
activa ten laste van de actie te 
brengen, was in lijn met de 
toepasselijke voorschriften van 
het land van de begunstigde en 
het gangbare boekhoudbeleid 
van de begunstigde. 

 

52) Het ten laste gebrachte bedrag 
kwam overeen met het 
feitelijke gebruik voor de actie. 

 

53) Er werden geen niet-
subsidiabele kosten of 
buitensporige of 
onverantwoorde uitgaven 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

gedeclareerd. 

D.3 KOSTEN VAN ANDERE GOEDEREN EN DIENSTEN  
De accountant heeft een aselecte steekproef van ______ kostenposten genomen (bij minder 
dan tien posten worden alle posten onderzocht, in het andere geval moet de steekproef uit ten 
minste tien posten of 10 % van het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal het grootste is). 

Voor de aankoop van in de steekproef opgenomen goederen, werkzaamheden of diensten heeft de 
accountant gecontroleerd of: 

o de contracten geen betrekking hadden op de in bijlage 1 beschreven taken; 

o zij correct zijn geïdentificeerd, aan de bijbehorende actie zijn toegewezen en in het 
boekhoudsysteem zijn ingevoerd (terug te voeren op onderliggende documenten als 
inkooporders, facturen en boekhoudbescheiden); 

o de goederen niet bij duurzaam materieel zijn ondergebracht; 

o de ten laste van de actie gebrachte kosten werden geboekt conform de gangbare 
boekhoudpraktijken van de begunstigde; 

o er geen niet-subsidiabele kosten of buitensporige of onverantwoorde uitgaven zijn 
gedeclareerd (zie artikel 6 van de overeenkomst). 

Daarnaast heeft de accountant onderzocht of deze goederen en diensten in overeenstemming met 
de interne richtsnoeren van de begunstigde zijn verkregen. Meer bepaald: 

o indien de begunstigde handelde als aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 
2004/18/EG of Richtlijn 2004/17/EG, heeft de accountant gecontroleerd of de 
toepasselijke nationale wetgeving inzake overheidsopdrachten is nageleefd en of het 
aanbestedingscontract in overeenstemming was met de voorwaarden van de 
overeenkomst. 

54) De contracten voor 
werkzaamheden of diensten 
hadden geen betrekking op de 
in bijlage 1 beschreven taken. 

 

55) De kosten werden aan de juiste 
actie toegewezen en de 
goederen zijn niet bij duurzaam 
materieel ondergebracht. 

 

56) De kosten werden ten laste 
gebracht conform het 
boekhoudbeleid van de 
begunstigde en voldoende 
gestaafd. 

 
 
 
 

 

57) Er werden geen niet-
subsidiabele kosten of 
buitensporige of 
onverantwoorde uitgaven 
gedeclareerd. Voor interne 
facturen/lasten werd alleen het 
kostenelement ten laste 
gebracht, zonder verhogingen. 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

o indien de begunstigde niet onder bovengenoemde categorie viel, heeft de accountant 
gecontroleerd of de begunstigde zijn gebruikelijke aanbestedingsregels toepaste en aan de 
voorwaarden van de overeenkomst voldeed. 

Voor de in de steekproef opgenomen posten heeft de accountant tevens gecontroleerd of: 

o de begunstigde de economisch voordeligste inschrijving heeft gekozen (belangrijke 
punten om te beoordelen of aan dit beginsel de hand is gehouden, zijn de gunning van het 
contract aan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding op basis van 
transparantie en gelijke behandeling. Indien een bestaande kaderovereenkomst is 
gebruikt, heeft de accountant tevens gecontroleerd of de begunstigde deze heeft 
vastgesteld krachtens het beginsel van de economisch voordeligste inschrijving op basis 
van transparantie en gelijke behandeling). 

ZULKE GOEDEREN EN DIENSTEN OMVATTEN BIJVOORBEELD VERBRUIKSARTIKELEN EN LEVERANTIES, 
VERSPREIDING (INCLUSIEF OPEN TOEGANG), BESCHERMING VAN RESULTATEN, SPECIFIEKE 
BEOORDELING VAN DE ACTIE INDIEN DAT IN DE OVEREENKOMST WORDT VEREIST, CERTIFICATEN 
BETREFFENDE DE FINANCIËLE STATEN INDIEN DEZE IN DE OVEREENKOMST WORDEN VEREIST EN 
CERTIFICATEN BETREFFENDE DE METHODOLOGIE, VERTALINGEN, REPRODUCTIE. 

58) Aanbestedingsregels, 
-beginselen en -richtsnoeren 
werden nageleefd Er waren 
documenten met verzoeken aan 
verschillende aanbieders, 
verschillende inschrijvingen en 
beoordelingen van de 
inschrijvingen voorafgaand aan 
de selectie van de aanbieder, in 
overeenstemming met interne 
procedures en 
aanbestedingsregels. Deze 
aankopen werden verricht 
conform het beginsel van de 
economisch voordeligste 
inschrijving.  
(Bij ontbreken van 
verschillende inschrijvingen 
geeft de accountant daarvoor 
de redenen die door de 
begunstigde zijn aangedragen, 
onder het kopje 
"Uitzonderingen" van het 
verslag. De Commissie zal deze 
informatie analyseren om na te 
gaan of deze kosten als 
subsidiabel kunnen worden 
aanvaard. 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

D.4 TOTALE GEACTIVEERDE EN OPERATIONELE KOSTEN VAN DE 
ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 

De accountant is nagegaan of de diensten van de Commissie de kostenberekeningsmethode van 
de begunstigde vooraf positief hebben beoordeeld, waardoor deze de richtsnoeren inzake directe 
kosten voor grote onderzoeksinfrastructuren in Horizon 2020 kon toepassen. 

 
Ingeval vooraf een positieve beoordeling is afgegeven (zie standaardbevindingen 59-60 in de 
volgende kolom), 

heeft de accountant zich ervan vergewist of de begunstigde de in deze beoordeling 
toegelichte en goedgekeurde methode consequent heeft toegepast. 

 
Ingeval vooraf GEEN positieve beoordeling is afgegeven (zie standaardbevinding 61 in de 
volgende kolom), 

heeft de accountant onderzocht of er onder geen enkele kostencategorie uitgaven voor een 
grote onderzoeksinfrastructuur als directe kosten ten laste zijn gebracht. 

 
Ingeval er een verslag over de voorafgaande ontwerpbeoordeling is uitgereikt met 
aanbevelingen voor verdere wijzigingen (zie standaardbevinding 61 in de volgende kolom), 
• heeft de accountant dezelfde procedure gevolgd als hierboven (wanneer vooraf GEEN 

positieve beoordeling is afgegeven) en bijzondere aandacht (door extra testen) geschonken 
aan de kostenposten die op grond van de voorafgaande ontwerpbeoordeling niet als directe 
kosten voor grote onderzoeksinfrastructuren mochten worden opgenomen of waarvoor naar 
aanleiding van deze beoordeling aanbevelingen werden gedaan. 

59) De kosten die (in de 
toepasselijke categorie van de 
financiële staat) als directe 
kosten voor grote 
onderzoeksinfrastructuren zijn 
gedeclareerd, stroken met de 
methode als beschreven in het 
verslag over de positieve 
voorafgaande beoordeling. 

 

60) Alle verschillen tussen de 
gehanteerde methode en de 
positief beoordeelde methode 
werden uitvoerig beschreven 
en dienovereenkomstig 
aangepast. 

 

61) De gedeclareerde directe 
kosten bevatten geen indirecte 
kostenposten die verband 
hielden met de grote 
onderzoeksinfrastructuur. 

 

E GEBRUIK VAN WISSELKOERSEN   

E.1 a) Begunstigden met rekeningen in een andere valuta dan euro 

De accountant heeft een aselecte steekproef van de ______ kostenposten genomen en 
gecontroleerd of de gebruikte wisselkoersen voor de omrekening van andere valuta's in 
euro voldeden aan de onderstaande voorschriften van de overeenkomst (bij minder dan 

62) De wisselkoersen die gebruikt 
werden om andere valuta's in 
euro om te rekenen, strookten 
met de in de 
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Ref.: Procedures Standaardbevinding 
Resultaat 

(bev. / uitz. / 
n.v.t.) 

tien posten worden alle posten onderzocht, in het andere geval moet de steekproef uit ten 
minste tien posten of 10 % van het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal het grootste 
is): 

KOSTEN DIE IN EEN ANDERE VALUTA ZIJN GEMAAKT, WORDEN IN EURO OMGEREKEND TEGEN HET 
GEMIDDELDE VAN DE DAGELIJKSE WISSELKOERSEN ZOALS BEKENDGEMAAKT IN DE C-SERIE VAN HET 
PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE 
(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ), VASTGESTELD OVER DE 
BIJBEHORENDE VERSLAGPERIODE.  
INDIEN VOOR DE VALUTA IN KWESTIE GEEN DAGELIJKSE WISSELKOERS IN HET PUBLICATIEBLAD VAN 
DE EUROPESE UNIE WORDT BEKENDGEMAAKT, VINDT DE OMREKENING PLAATS TEGEN HET 
GEMIDDELDE VAN DE MAANDELIJKSE BOEKHOUDKUNDIGE KOERSEN, DAT DOOR DE COMMISSIE IS 
BEPAALD EN OP HAAR WEBSITE IS GEPUBLICEERD 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ), 
VASTGESTELD OVER DE BIJBEHORENDE VERSLAGPERIODE. 

subsidieovereenkomst 
vastgelegde voorschriften en er 
was geen verschil in de 
definitieve cijfers. 

b) Begunstigden met rekeningen in euro 

De accountant heeft een aselecte steekproef van de ______ kostenposten genomen en 
gecontroleerd of de gebruikte wisselkoersen voor de omrekening van andere valuta's in 
euro voldeden aan de onderstaande voorschriften van de overeenkomst (bij minder dan tien 
posten worden alle posten onderzocht, in het andere geval moet de steekproef uit ten minste tien 
posten of 10 % van het totaal bestaan, afhankelijk van welk getal het grootste is): 

IN ANDERE VALUTA'S GEMAAKTE KOSTEN WORDEN IN EURO OMGEREKEND VIA DE GANGBARE 
BOEKHOUDPRAKTIJKEN VAN DE BEGUNSTIGDE 

63) De begunstigde hanteerde zijn 
gangbare boekhoudpraktijken.  

 
 
 
[officiële naam van het accountantskantoor] 
[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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[dd maand jjjj] 
<handtekening van de accountant> 



Subsidieovereenkomst nummer(s): [nummers en acroniemen invoegen] 
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          BIJLAGE 6 

 

 

MODEL VOOR HET CERTIFICAAT BETREFFENDE DE METHODOLOGIE 
 

 
 
 Voor opties [cursief tussen vierkante haken]: kies de toepasselijke optie. Niet-gekozen opties moeten worden 

verwijderd.  
 Voor velden in [grijs tussen vierkante haken]: voer de bijbehorende gegevens in. 

 

 
INHOUDSOPGAVE 

VOORWAARDEN VOOR EEN CONTROLEOPDRACHT VOOR EEN CERTIFICAAT 
BETREFFENDE DE METHODOLOGIE IN VERBAND MET EEN OF MEER 
SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN DIE OP GROND VAN HORIZON 2020, HET 
KADERPROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN INNOVATIE, ZIJN GEFINANCIERD ……
 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ONAFHANKELIJK VERSLAG VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE DE METHODOLOGIE 
BETREFFENDE UIT HOOFDE VAN HORIZON 2020, HET KADERPROGRAMMA VOOR 
ONDERZOEK EN INNOVATIE, GEFINANCIERDE SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN …….. ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Voorwaarden voor een controleopdracht voor een certificaat betreffende de methodologie in 

verband met een of meer subsidieovereenkomsten die op grond van Horizon 2020, het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, zijn gefinancierd  

 
In dit document worden de "voorwaarden" beschreven waaronder  
 
[OPTIE 1: [naam van de begunstigde invoegen] ("de Begunstigde")] [OPTIE 2: [naam van de 
gelieerde derde invoegen] ("de gelieerde derde"), de met de begunstigde gelieerde derde [naam van 
de begunstigde invoegen] ("de begunstigde")] 
 
aan  

[officiële naam van de accountant invullen] ("de accountant") 
 
opdracht geeft een onafhankelijk verslag van feitelijke bevindingen ("het verslag") uit te brengen 
betreffende de gangbare boekhoudpraktijken van de [begunstigde][gelieerde derde] voor het 
berekenen en opvoeren van directe personeelskosten die als eenheidskosten zijn gedeclareerd ("de 
methodologie") in verband met subsidieovereenkomsten die zijn gefinancierd op grond van Horizon 
2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. 
 
De procedures die moeten worden uitgevoerd om de methodologie te beoordelen, berusten op de 
hieronder vermelde subsidieovereenkomst(en): 

 
 [titel en nummer van de subsidieovereenkomst(en)] ("de overeenkomst(en)") 

 
De overeenkomst(en) is (zijn) gesloten tussen de begunstigde en [OPTIE 1: de Europese Unie, 
vertegenwoordigd door de Europese Commissie ("de Commissie")][OPTIE 2: de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), vertegenwoordigd door de Europese Commissie ("de 
Commissie")][OPTIE 3: het [Uitvoerend Agentschap onderzoek (Research Executive Agency; REA)] 
[Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (European Research Council Executive Agency; 
ERCEA)] [Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken (Innovation and Networks Executive 
Agency; INEA)] [Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Executive 
Agency for Small and Medium-sized Enterprises; EASME)] ("het Agentschap"), krachtens de 
bevoegdheden die door de Europese Commissie ("de Commissie") zijn overgedragen.]. 
 
Uitsluitend [de Commissie][het Agentschap] wordt genoemd als ondertekenaar van de overeenkomst 
met de begunstigde. Bij deze opdracht is [de Europese Unie][Euratom][het Agentschap] geen partij.  
 
1.1 Onderwerp van de opdracht 
 
Volgens artikel 18.1.2 van de overeenkomst mogen begunstigden [en gelieerde derden] die directe 
personeelskosten als conform hun gangbare kostenberekeningsmethoden berekende eenheidskosten 
declareren, aan [de Commissie][het Agentschap] ter goedkeuring een certificaat betreffende de 
methodologie ("CoMUC") voorleggen waarin verklaard wordt dat er toereikende gegevens en 
documentatie aanwezig zijn om te bewijzen dat de door hen gehanteerde kostenberekeningsmethoden 
voldoen aan de in punt A van artikel 6.2 beschreven voorwaarden.  
 
Het onderwerp van deze opdracht is het CoMUC dat uit twee afzonderlijke documenten bestaat: 
 

- de voorwaarden die door de [begunstigde][gelieerde derde] en de accountant moeten worden 
ondertekend; 
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- het onafhankelijke verslag van feitelijke bevindingen van de accountant ("het verslag") dat is 
gepubliceerd op papier met briefhoofd van de accountant en door de accountant is gedateerd, 
gestempeld en ondertekend, met daarin de standaardverklaringen ("de verklaringen") die door 
de [begunstigde][gelieerde derde] zijn beoordeeld en ondertekend, de overeengekomen 
procedures ("de procedures") die door de accountant zijn uitgevoerd en de 
standaardbevindingen ("de bevindingen") van de accountant. De verklaringen, procedures en 
bevindingen worden samengevat in de tabel die deel uitmaakt van het verslag. 
 

Op basis van de via de verklaringen, procedures en bevindingen verstrekte informatie kan de 
Commissie conclusies trekken over het bestaan van de gangbare kostenberekeningsmethode van de 
[begunstigde][gelieerde derde] en over de vraag of deze methode geschikt is om ervoor te zorgen dat 
directe personeelskosten die op grond daarvan zijn opgevoerd, aan de bepalingen van de overeenkomst 
voldoen. De Commissie trekt haar eigen conclusies uit het verslag en haalt daaruit indien nodig de 
door haar benodigde aanvullende informatie. 
 
1.2 Verantwoordelijkheden 

 
Partijen bij deze overeenkomst zijn de [begunstigde][gelieerde derde] en de accountant. 
 
De [begunstigde][gelieerde derde]: 

• is er verantwoordelijk voor dat de financiële staten voor de overeenkomst(en) ("de financiële 
staten") in overeenstemming met deze overeenkomst(en) worden opgesteld; 

• is er verantwoordelijk voor dat de financiële sta(a)t(en) aan de accountant wordt/worden 
verstrekt en dat de accountant deze kan afstemmen op het administratie- en boekhoudsysteem 
van de [begunstigde][gelieerde derde] en op de betrokken rekeningen en bescheiden. De 
financiële sta(a)t(en) wordt/worden gebruikt als basis voor de procedures die de accountant 
krachtens deze voorwaarden uitvoert; 

• is verantwoordelijk voor de methodologie ervan en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van 
de financiële sta(a)t(en); 

• is verantwoordelijk voor de goed- of afkeuring van de verklaringen onder het kopje 
"Verklaringen die door de begunstigde/gelieerde derde moeten worden afgelegd" in de eerste 
kolom van de tabel die deel uitmaakt van het verslag; 

• moet de accountant een ondertekende en gedateerde bevestiging ("representation letter") 
verstrekken; 

• aanvaardt dat het vermogen van de accountant om de procedures doeltreffend uit te voeren, 
afhangt van de vraag of de [begunstigde][gelieerde derde] volledige en vrije toegang verleent 
tot het personeel van de [begunstigde][gelieerde derde] en tot zijn rekeningen en andere 
relevante bescheiden. 
 

De accountant: 
• [Optie 1 (standaard): is bevoegd wettelijke controles van boekhoudbescheiden uit te voeren in 

overeenstemming met Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 
mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en 
houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad of soortgelijke nationale 
regelgeving. 

• [Optie 2 indien de begunstigde of gelieerde derde een onafhankelijke ambtenaar heeft: is een 
bevoegd en onafhankelijk ambtenaar die van de betrokken nationale instanties de wettelijke 
bevoegdheid heeft gekregen om de begunstigde te controleren]. 

• [Optie 3 indien de begunstigde of gelieerde derde een internationale organisatie is: is een 
[interne][externe] accountant conform de interne financiële voorschriften en procedures van 
de internationale organisatie]. 
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De accountant: 
• moet onafhankelijk zijn van de begunstigde [en de gelieerde derde] en mag in het bijzonder 

niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de financiële sta(a)t(en) van de begunstigde 
[en gelieerde derde]; 

• moet de werkzaamheden zodanig plannen dat de procedures kunnen worden uitgevoerd en de 
bevindingen kunnen worden beoordeeld; 

• moet de vastgelegde procedures en de verplichte vorm van de verslaglegging eerbiedigen; 
• moet de opdracht in overeenstemming met deze voorwaarden uitvoeren; 
• moet zaken die voor de ondersteuning van het verslag van belang zijn, documenteren; 
• moet het verzamelde bewijsmateriaal als uitgangspunt voor zijn verslag nemen; 
• moet het verslag aan de [begunstigde][gelieerde derde] overleggen. 

 
De Commissie bepaalt welke procedures de accountant moet uitvoeren en welke bevindingen hij dient 
te bekrachtigen. De accountant is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid of relevantie daarvan. 
Aangezien de onderhavige opdracht geen assuranceopdracht betreft, verstrekt de accountant geen 
accountants- of betrouwbaarheidsverklaring.  
 
1.3 Toepasselijke normen 
 
De accountant moet voldoen aan deze voorwaarden en aan52: 
 

- de International Standard on Related Services ("ISRS") 4400: "Opdrachten tot het verrichten 
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie", 
zoals bekendgemaakt door de (International Federation of Accountants (IFAC); 

- de door de IFAC opgestelde Code of Ethics for Professional Accountants. Hoewel ISRS 4400 
bepaalt dat onafhankelijkheid bij overeengekomen procedures geen vereiste is, verlangt de 
Europese Commissie dat de accountant zich ook aan de onafhankelijkheidsvereisten van de 
Code of Ethics for Professional Accountants conformeert. 

 
De accountant dient in zijn verslag op te nemen dat voor het tot stand komen van dit verslag tussen de 
accountant en de begunstigde [en de gelieerde derde] geen belangenconflict bestond dat het verslag 
had kunnen beïnvloeden, en moet, indien het een gefactureerde dienst betreft, vermelden wat het totale 
bedrag was dat de accountant aan beloning voor het opstellen van het verslag heeft ontvangen.  
 
1.4 Verslaglegging 

 
Het verslag moet gesteld zijn in de taal van de subsidieovereenkomst (zie artikel 20.7 van de 
subsidieovereenkomst).  
 
Volgens artikel 22 van de subsidieovereenkomst hebben de Europese Commissie, [het Agentschap], 
het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Rekenkamer het recht controle uit te 
oefenen op alle uit hoofde van het project uitgevoerde werkzaamheden waarvoor kosten bij [de 
Europese Unie][Euratom] worden opgevoerd. De aan deze opdracht gerelateerde werkzaamheden zijn 
hierbij inbegrepen. De accountant moet toegang verlenen tot alle aan deze opdracht gerelateerde 
werkdocumenten als de Commissie, [het Agentschap], het Europees Bureau voor fraudebestrijding of 
de Europese Rekenkamer hem daarom verzoeken. 
 
1.5 Tijdschema 

 
Het verslag moet worden ingediend per [dd maand jjjj]. 

                                                 
52 Hoge controle-instanties die de INTOSAI-normen toepassen kunnen procedures uitvoeren volgens de overeenkomstige Internationale 
Normen voor hogere controle-instanties en de ethische gedragscode van INTOSAI in plaats van de door de IFAC opgestelde International 
Standard on Related Services ("ISRS") 4400 en de Code of Ethics for Professional Accountants.  
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1.6 Overige bepalingen 

 
[De [begunstigde], [gelieerde derde] en de accountant kunnen dit onderdeel gebruiken om andere 
specifieke bepalingen overeen te komen, zoals het honorarium van de accountant, aansprakelijkheid, 
toepasselijk recht enz. Deze specifieke bepalingen mogen niet in tegenspraak zijn met de hierboven 
vermelde bepalingen.] 
 
[officiële naam van de accountant] [officiële naam van de [begunstigde][gelieerde derde]] 
[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] [naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] 
[dd maand jjjj] [dd maand jjjj] 
Handtekening van de accountant            Handtekening van de [begunstigde][gelieerde derde] 
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Onafhankelijk verslag van feitelijke bevindingen inzake de methodologie betreffende uit hoofde 

van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, gefinancierde 
subsidieovereenkomsten  

 
(Moet geprint worden op papier met briefhoofd van de accountant) 
 
Aan 
[naam van de contactpersoon of -personen], [functie] 
[naam van de [begunstigde][gelieerde derde]] 
[adres] 
[dd maand jjjj] 
 
Geachte [naam van de contactpersoon of -personen], 
 
Overeenkomstig de voorwaarden van [dd maand jjjj]  
 
met [OPTIE 1: [naam van de begunstigde invoegen] ("de begunstigde")] [OPTIE 2: [naam van de 
gelieerde derde invoegen] ("de gelieerde derde")), de met de begunstigde [naam van de begunstigde 
invoegen] ("de begunstigde")] gelieerde derde, 
 
hebben wij  

[naam van de accountant] ("de accountant"), 
gevestigd te 

[volledig adres/stad/provincie/land], 
vertegenwoordigd door  

[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger], 
 
de overeengekomen procedures ("de procedures") uitgevoerd en dienen hierbij ons onafhankelijk 
verslag van feitelijke bevindingen ("het verslag") in, betreffende de gangbare boekhoudpraktijken van 
[begunstigde][gelieerde derde] voor het berekenen en opvoeren van directe personeelskosten die als 
eenheidskosten zijn gedeclareerd ("de methodologie"). 
 
U hebt ons verzocht bepaalde specifieke werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de 
subsidie(s) voor  

 
[naam en nummer van de subsidieovereenkomst(en)], ("de overeenkomst(en)". 

 
Het verslag 
 
Onze opdracht werd uitgevoerd overeenkomstig de bij dit verslag gevoegde voorwaarden. Het verslag 
bevat: de door de [begunstigde][gelieerde derde] afgelegde standaardverklaringen ("de 
verklaringen"), de overeengekomen uitgevoerde procedures ("de procedures") en de door ons 
bevestigde standaardbevindingen ("de bevindingen").  
 
De opdracht omvatte het uitvoeren van de procedures en het beoordelen van de bevindingen en de 
aangevraagde documenten die bij dit verslag zijn gevoegd; de uitkomsten daarvan zullen door de 
Commissie gebruikt worden om conclusies te trekken met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de 
door de [begunstigde][gelieerde derde] toegepaste methodologie.  
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Het verslag betreft de methodologie die vanaf [dd maand jjjj] is gebruikt. Ingeval de 
[begunstigde][gelieerde derde] deze methodologie wijzigt, zal het verslag niet van toepassing zijn op 
de daarna ingediende financiële staten53. 
 
De omvang van de procedures en de definitie van de standaardverklaringen en -bevindingen zijn 
uitsluitend door de Commissie vastgesteld. De accountant is derhalve niet verantwoordelijk voor de 
geschiktheid of relevantie ervan.  
 
Aangezien de uitgevoerde procedures geen controleopdracht of beoordelingsopdracht vormden 
overeenkomstig de International Standards on Auditing or International Standards on Review 
Engagements, wordt geen enkele vorm van assurance verstrekt inzake de kosten die zijn gedeclareerd 
op basis van de door [begunstigde][gelieerde derde] gehanteerde methodologie. Indien wij 
aanvullende procedures of een controle of beoordeling hadden uitgevoerd overeenkomstig de 
International Standards on Auditing, zouden er misschien nog andere zaken onder onze aandacht zijn 
gekomen die wij in het verslag zouden hebben opgenomen. 
 
Uitzonderingen  
 
Op de uitzonderingen hieronder na zijn de [begunstigde][gelieerde derde] akkoord gegaan met de 
standaardverklaringen en hebben zij de accountant alle documentatie en boekhoudinformatie verstrekt 
die de accountant nodig had om de verzochte procedures uit te voeren en de standaardbevindingen te 
bevestigen. 

Vermeld hier eventuele uitzonderingen en voeg informatie toe over de oorzaak en de mogelijke 
gevolgen van iedere uitzondering, indien bekend. Als de uitzondering kwantificeerbaar is, voeg 
dan ook het overeenkomstige aantal of bedrag in.  
….. 

 
 Verklaring van eventuele uitzonderingen in de vorm van voorbeelden (dient uit het verslag te worden 
geschrapt): 
i. de [begunstigde][gelieerde derde] ging niet akkoord met standaardverklaring nr. … omdat…; 
ii. de accountant kon de … vastgestelde procedures niet uitvoeren omdat …. (bv. vanwege de onmogelijkheid 
om essentiële informatie af te stemmen of het niet beschikbaar of niet consistent zijn van gegevens); 
iii. de accountant kon standaardbevinding nr. … niet bekrachtigen of bevestigen omdat… 

Opmerkingen 

Wij zouden de volgende opmerkingen willen toevoegen voor een goed begrip van de door 
[begunstigde][gelieerde derde] gehanteerde methodologie of van de in dit verslag beschreven 
resultaten: 
 Voorbeeld (wordt uit het verslag geschrapt): 
Met betrekking tot de gehanteerde methodologie voor het berekenen van de uurlonen … 
Met betrekking tot standaardbevinding 15 moet worden opgemerkt dat: … 
De [begunstigde][gelieerde derde] verklaarde de afwijking van de standaardverklaring XXIV betreffende de 
tijdregistratie voor personeel dat niet uitsluitend ten behoeve van de actie werkt, als volgt:  … 

 
Bijlagen 
 
Verstrek de volgende documenten aan de accountant en voeg ze bij dit verslag wanneer u dit CoMUC 
bij de Commissie indient: 

                                                 
53  In deze context wordt met financiële staat uitsluitend verwezen naar bijlage 4 bij de subsidieovereenkomst, die door de 
begunstigde wordt gebruikt om uit hoofde van de subsidieovereenkomst kosten te declareren. 
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1. korte beschrijving van de methodologie bij de berekening van personeelskosten, productieve 

uren en uurlonen; 
2. korte beschrijving van het gehanteerde systeem voor tijdsregistratie; 
3. een voorbeeld van de door [begunstigde][gelieerde derde] gehanteerde tijdsregistratie; 
4. beschrijving van toegepaste begrote of geraamde elementen, voorzien van een verklaring over 

waarom zij relevant zijn voor de berekening van de personeelskosten, waarom zij redelijk zijn 
en hoe zij zijn gebaseerd op objectieve en verifieerbare informatie; 

5. een samenvattend overzicht met daarin het door de [begunstigde][gelieerde derde] 
gedeclareerde uurloon voor direct personeel dat door de accountant voor ieder personeelslid 
opnieuw is berekend (de namen hoeven niet te worden vermeld); 

6. een vergelijkende tabel met daarin voor iedere in de steekproef opgenomen persoon een 
samenvatting van a) de door de [begunstigde][gelieerde derde] in de financiële staat in 
rekening gebrachte tijd en b) de tijd volgens de door de accountant geverifieerde 
tijdsregistratie; 

7. een kopie van de "letter of representation" die aan de accountant is verstrekt.  
 
Gebruik van dit verslag 
 
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor het onder punt 1.1 Redenen voor de opdracht vermelde doel.  
 
Het verslag: 

- is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om door [de begunstigde][gelieerde derde] bij de 
Europese Commissie te worden ingediend in samenhang met artikel 18.1.2) van de 
onderhavige overeenkomst; 

- mag noch door [de begunstigde][gelieerde derde] noch door de Europese Commissie voor 
een ander doel worden aangewend, noch mag het aan een andere partij worden verstrekt; 

- mag alleen door de Europese Commissie beschikbaar worden gesteld aan anderen die recht op 
toegang ertoe hebben, in het bijzonder het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de 
Europese Rekenkamer;  

-  heeft alleen betrekking op bovengenoemde gangbare kostenberekeningsmethoden en betreft 
geen verslag over de financiële staten van [de begunstigde][gelieerde derde]. 

 
Bij het opstellen van het verslag is er geen sprake van een belangenconflict 54 tussen de accountant en 
de begunstigde [en de gelieerde derde] dat invloed zou kunnen hebben op het verslag. Het honorarium 
van de accountant voor de opstelling van het verslag bedroeg €______ (inclusief € ______ aan 
aftrekbare btw). 
 
Wij zijn graag bereid de bevindingen van ons verslag met u te bespreken en zo nodig aanvullende 
informatie te verstrekken of assistentie te verlenen. 
 
Hoogachtend, 
 
[officiële naam van de accountant] 
[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] 
[dd maand jjjj] 

                                                 
54  Een belangenconflict doet zich voor wanneer de objectieve houding van de accountant bij het opstellen van het certificaat 
feitelijk of schijnbaar in het geding is, bv. ingeval de accountant:  
- betrokken was bij de opstelling van de financiële staten;  
- waarschijnlijk rechtstreeks voordeel heeft bij de aanvaarding van het certificaat; 
- nauwe banden heeft met enige persoon die de begunstigde vertegenwoordigt; 
- een directeur, beheerder of partner van de begunstigde is; of 
- in elke andere situatie verkeert die zijn of haar onafhankelijkheid of bekwaamheid om het certificaat onpartijdig op stellen 
in het gedrang brengt. 



Subsidieovereenkomst nummer(s): [nummers en acroniemen invoegen]  
  

Modelsubsidieovereenkomsten H2020: Algemene MSO met meerdere begunstigden: december 2013 
 

9 
 

Handtekening van de accountant 
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Verklaringen van de begunstigde/gelieerde derde ("de verklaringen"), door de accountant uit te voeren procedures ("de procedures") 
en te bevestigen standaardbevindingen ("de bevindingen") 
 
De Commissie behoudt zich het recht voor richtsnoeren uit te brengen die de accountant houvast bieden inzake de aard en wijze van presentatie van de af te 
leggen verklaringen, uit te voeren procedures of te verifiëren bevindingen. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor de verklaringen, procedures en 
bevindingen te wijzigen via een schriftelijke kennisgeving aan de begunstigde/gelieerde derde teneinde de procedures aan te passen aan veranderingen in de 
subsidieovereenkomst(en) of aan andere omstandigheden.  
 
Als dit certificaat betreffende de methodologie betrekking heeft op de gangbare boekhoudpraktijken van de gelieerde derde voor het berekenen en opvoeren 
van directe personeelskosten die zijn gedeclareerd als eenheidskosten, moeten alle onderstaande verwijzingen naar "de begunstigde" worden opgevat als 
verwijzingen naar "de gelieerde derde".  
 

Verklaar eventuele discrepanties in de hoofdtekst van het verslag. 
Door de begunstigde af te leggen verklaringen  Door de accountant uit te voeren procedures en te bevestigen bevindingen 

A. Gebruik van de methodologie 

I. De hieronder beschreven kostenberekeningsmethode is gehanteerd vanaf [dd 
maand jjjj]. 

II. De eerste wijziging in de door de begunstigde gehanteerde methodologie zal 
plaatsvinden vanaf [dd maand jjjj]. 

Werkwijze 

 De accountant heeft deze gegevens getoetst aan de door de begunstigde 
verstrekte documentatie. 

Feitelijke bevinding: 

1. De door de begunstigde verstrekte gegevens kloppen met de documentatie. 

B. Beschrijving van de methodologie 

III. De methodologie om de eenheidskosten te berekenen, wordt gebruikt op een 
consistente manier en is terug te zien in de relevante procedures. 

[Beschrijf de methodologie die uw entiteit hanteert om de personeelskosten, 
productieve uren en uurlonen te berekenen, dien de beschrijving in bij de accountant 
en voeg deze bij dit certificaat] 
 
[Als de verklaring in deel "B: Beschrijving van de methodologie" niet door de 
begunstigde kan worden onderschreven of als er geen geschreven methodologie 
bestaat om de eenheidskosten te berekenen, moet die hieronder worden opgegeven en 
door de accountant in het hoofdverslag van feitelijke bevindingen als uitzondering 

Werkwijze 

 De accountant heeft de beschrijving, de relevante handboeken en/of de interne 
richtsnoeren waarin de methodologie wordt beschreven, beoordeeld. 

Feitelijke bevinding: 

2. De korte beschrijving klopte met de relevante handboeken, interne richtsnoeren 
en/of ander gedocumenteerd bewijsmateriaal dat de accountant heeft 
beoordeeld.  

3. De begunstigde hanteerde de methodologie als onderdeel van zijn gangbare 
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Verklaar eventuele discrepanties in de hoofdtekst van het verslag. 
Door de begunstigde af te leggen verklaringen  Door de accountant uit te voeren procedures en te bevestigen bevindingen 
worden vermeld: 

- …] 
kostenberekeningsmethoden.  

C. Personeelskosten 

Algemeen 
IV. De eenheidskosten (uurlonen) zijn beperkt tot salarissen met inbegrip van 

salaris tijdens zwangerschapsverlof, bijdragen aan de sociale zekerheid, 
belastingen en andere kosten die bij de beloning zijn inbegrepen zoals vereist 
onder de nationale wetgeving en het arbeidscontract of de equivalente 
benoemingsakte; 

V. Werknemers worden direct door de begunstigde ingehuurd overeenkomstig 
nationale wetgeving, en werken uitsluitend onder zijn toezicht en 
verantwoordelijkheid; 

VI. De begunstigde beloont zijn werknemers overeenkomstig de gangbare 
praktijken. Dit betekent dat personeelskosten worden gedeclareerd volgens het 
gangbare salarisbeleid van de begunstigde (bv. overurenbeleid, variabel 
salaris) en dat er geen speciale voorwaarden bestaan voor werknemers die zijn 
belast met taken die verband houden met de Europese Unie of Euratom, tenzij 
daarin expliciet wordt voorzien in de subsidieovereenkomst(en); 

VII. De begunstigde deelt zijn werknemers in in de relevante 
groepen/categorieën/kostencentra voor de berekening van de eenheidskosten 
overeenkomstig de gangbare kostenberekeningsmethoden; 

VIII. Personeelskosten zijn gebaseerd op het salaris- en boekhoudsysteem. 
IX. Alle uitzonderlijke aanpassingen van huidige personeelskosten waren het 

resultaat van relevante begrote of geraamde kosten, waren redelijk en waren 
gebaseerd op objectieve en verifieerbare informatie. [Beschrijf de "begrote of 
geraamde kosten" en hun relevantie t.o.v. personeelskosten en verklaar 
waarom ze redelijk waren en gebaseerd op objectieve en verifieerbare 
informatie, verstrek de verklaring aan de accountant en voeg de verklaring bij 
dit certificaat]. 

X. Opgevoerde personeelskosten bevatten geen van de volgende niet-
subsidiabele kosten: kosten in verband met kapitaalopbrengsten; schulden en 
schuldendienstlasten; voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of 
lasten; debetinteresten; dubieuze debiteuren; wisselkoersverliezen; door de 

Werkwijze 

De accountant neemt een steekproef van werknemers om de in dit onderdeel C en de 
volgende onderdelen D tot en met F beschreven procedures uit te voeren.  
[De accountant heeft willekeurig een steekproef van tien voltijdequivalenten 
samengesteld, bestaande uit werknemers die ten behoeve van de actie(s) zijn ingezet. 
Indien minder dan tien voltijdequivalenten voor de actie(s) zijn ingezet, heeft de 
accountant een steekproef van tien voltijdequivalenten samengesteld bestaande uit alle 
werknemers die voor de actie(s) zijn ingezet aangevuld met andere werknemers, 
ongeacht hun taken.]. Voor deze steekproef: 

 heeft de accountant alle documenten beoordeeld die betrekking hebben op 
personeelskosten, zoals arbeidscontracten, loonstroken, salarisbeleid (bv. 
overurenbeleid, beleid voor variabele beloning), boekhouding- en 
salarisgegevens, geldende nationale wetgeving inzake belasting, arbeid en 
sociale zekerheid en andere documenten die de gedeclareerde personeelskosten 
bevestigen; 

 heeft de accountant in het bijzonder de arbeidscontracten beoordeeld van de 
werknemers in de steekproef, om te verifiëren of: 

i.  zij overeenkomstig de geldende nationale wetgeving rechtstreeks door de 
begunstigde waren ingehuurd; 

ii. zij uitsluitend onder technisch toezicht en de verantwoordelijkheid van 
laatstgenoemde werkzaam waren; 

iii.  zij overeenkomstig de gangbare praktijken van de begunstigde werden 
vergoed;  

iv. zij in de juiste groep/categorie/kostencentrum waren ingedeeld om de 
eenheidskosten te kunnen berekenen volgens de gangbare 
kostenberekeningsmethoden van de begunstigde;  

 de accountant heeft geverifieerd of niet-subsidiabele kosten of andere onder 
andere kostencategorieën opgevoerde kosten of door andere subsidietypen of 
andere uit de begroting van de Europese Unie gefinancierde subsidies gedekte 
kosten niet in aanmerking zijn genomen bij het berekenen van de 
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Verklaar eventuele discrepanties in de hoofdtekst van het verslag. 
Door de begunstigde af te leggen verklaringen  Door de accountant uit te voeren procedures en te bevestigen bevindingen 

bank van de begunstigde in rekening gebrachte bankkosten voor 
overschrijvingen van de Commissie/het Agentschap; buitensporige of 
ondoordachte kosten; aftrekbare btw of kosten die worden gemaakt terwijl de 
uitvoering van de actie is opgeschort. 

XI. Personeelskosten waren niet uit hoofde van een andere EU- of 
Euratomsubsidie gedeclareerd (met inbegrip van door een lidstaat toegekende 
en door de EU gefinancierde subsidie en door andere organen dan de 
Commissie/het Agentschap toegekende subsidie voor de uitvoering van de 
EU-begroting).  

 
Als een aanvullende beloning zoals vermeld in de subsidieovereenkomst(en) is betaald 

XII. De begunstigde is een juridische entiteit zonder winstoogmerk; 
XIII. De aanvullende beloning maakt deel uit van de gangbare beloningspraktijken 

van de begunstigde en wordt consistent uitbetaald wanneer de relevante 
werkzaamheden of deskundigheid nodig zijn; 

XIV. De criteria op basis waarvan de aanvullende beloning wordt berekend zijn 
objectief en worden algemeen toegepast ongeacht de financieringsbron; 

XV. Voor de aanvullende beloning die bij de personeelskosten is inbegrepen voor 
de berekening van de uurlonen voor de subsidieovereenkomst(en) geldt een 
maximum van 8  000 EUR per voltijdequivalent (evenredig verlaagd indien de 
werknemer niet uitsluitend ten behoeve van de actie werkt). 

 
 
 
 
 
[Als (een) bepaalde verklaring(en) van onderdeel "C: Personeelskosten" niet door de 
begunstigde kan/kunnen worden onderschreven, moet(en) die hieronder worden 
opgegeven en door de accountant in het hoofdverslag over feitelijke bevindingen als 
uitzondering worden vermeld: 

- …] 
 
 
 

personeelskosten; 
 de accountant heeft een numerieke aansluiting gemaakt tussen de bij de 

berekening van de eenheidskosten gehanteerde totale personeelskosten en de 
totale personeelskosten als geregistreerd in de wettelijk verplichte rekeningen 
en het salarissysteem; 

 waar de reële personeelskosten waren aangepast op basis van de begrote of 
geraamde elementen, heeft de accountant deze elementen nauwkeurig 
onderzocht en de informatiebron beoordeeld om te bevestigen dat zij 
overeenkomen met objectieve en verifieerbare informatie; 

 indien aanvullende beloning is opgevoerd, heeft de accountant geverifieerd of 
de begunstigde een juridische entiteit zonder winstoogmerk was, de beloning 
een maximum van 8 000 EUR per voltijdequivalent had en of de beloning 
evenredig werd verlaagd voor werknemers die niet uitsluitend ten behoeve van 
de actie(s) waren ingezet; 

 de accountant heeft de personeelskosten voor de in de steekproef opgenomen 
werknemers opnieuw berekend. 

Feitelijke bevinding: 

4. Alle delen van de beloning die als personeelskosten zijn opgevoerd worden 
ondersteund door de relevante documentatie. 

5. De geselecteerde werknemers waren direct ingehuurd door de begunstigde, 
overeenkomstig de geldende nationale wetgeving, en waren uitsluitend onder 
diens toezicht en verantwoordelijkheid werkzaam. 

6. Hun arbeidscontracten kwamen overeen met het gangbare beleid van de 
begunstigde. 

7. Personeelskosten werden correct gedocumenteerd en bestonden uitsluitend uit 
salarissen, bijdragen aan de sociale zekerheid (persoonsbijdragen, 
zorgverzekering, bijdragen aan het werkloosheidsfonds, etc.), belastingen en 
andere verplichte kosten die bij de beloning waren inbegrepen (vakantiegeld, 
dertiende maand, etc.). 

8. De totalen die zijn gebruikt voor de berekening van de 
personeelseenheidskosten kloppen met de totalen die zijn geregistreerd in de 
salaris- en boekhoudingadministratie. 
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Verklaar eventuele discrepanties in de hoofdtekst van het verslag. 
Door de begunstigde af te leggen verklaringen  Door de accountant uit te voeren procedures en te bevestigen bevindingen 

9. Waar personeelkosten waren aangepast op basis van begrote of geraamde 
kosten waren deze kosten relevant voor de berekening van de personeelskosten, 
redelijk en in overeenstemming met objectieve en verifieerbare informatie. De 
begrote of geraamde bestanddelen die zijn toegepast, zijn: — (geef de 
bestanddelen aan en hun waarde). 

10. De personeelskosten bevatten geen niet-subsidiabele bestanddelen. 
11. Bij het betalen van aanvullende beloningen werd voldaan aan de specifieke 

voorwaarden voor subsidie: a) de begunstigde is in de subsidieovereenkomst 
geregistreerd als zijnde een juridische entiteit zonder winstoogmerk; b) de 
beloning werd uitbetaald volgens de objectieve criteria die in het algemeen 
worden toegepast, ongeacht de bron van de gebruikte financiering en c) de 
beloning kende een maximum van 8 000 EUR per voltijdequivalent (of tot het 
equivalente pro rata-bedrag indien de persoon gedurende het jaar niet voltijds 
werkte ten behoeve van de actie of niet uitsluitend ten behoeve van de actie 
werkzaam was).  

D. Productieve uren 

XVI. Het gehanteerde aantal productieve uren per voltijdwerknemer is [verwijderen 
wat niet van toepassing is]: 
A. 1720 productieve uren per jaar voor een voltijddienstverband (evenredig 

aangepast voor deeltijddienstverbanden). 

B. het totale aantal uren dat een persoon in een jaar voor de begunstigde 
heeft gewerkt. 

C. het standaardaantal uren per jaar dat algemeen door de begunstigde 
wordt gehanteerd voor zijn personeel volgens de gangbare 
kostenberekeningsmethoden. Dit aantal moet ten minste 90 % van het 
standaard aantal werkuren bedragen. 

 Als methode B wordt gehanteerd  

XVII. De berekening van het totale aantal gewerkte uren gebeurt als volgt: 
jaarlijkse werkuren van de persoon volgens het arbeidscontract, de 
geldende arbeidsovereenkomst of de geldende nationale wetgeving plus 
gewerkte overuren met aftrek van absenties (zoals ziekteverlof of speciaal 

Procedure (zelfde steekproefbasis als voor onderdeel C: Personeelskosten): 

 De accountant heeft geverifieerd of het aantal toegepaste productieve uren 
overeenkomt met methode A, B of C. 

 De accountant heeft gecontroleerd of het aantal productieve uren per 
voltijdwerknemer correct is en of het proportioneel wordt verlaagd voor 
werknemers die niet uitsluitend ten behoeve van de actie(s) zijn ingezet. 

 Als methode B wordt gehanteerd heeft de accountant geverifieerd i) op welke 
manier het totaal aantal gewerkte uren tot stand is gekomen en ii) of in het 
contract de jaarlijks te werken uren duidelijk zijn aangegeven door alle 
relevante documenten, nationale wetgeving, arbeidsovereenkomsten en 
contracten te onderzoeken. 

 Als methode C wordt gehanteerd, heeft de accountant de manier beoordeeld 
waarop het standaardaantal werkuren per jaar is berekend door alle relevante 
documenten, nationale wetgeving, arbeidsovereenkomsten en contracten te 
beoordelen en geverifieerd of het aantal productieve uren per jaar dat is 
gebruikt voor deze berekeningen ten minste 90 % van het standaardaantal 
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verlof).  
XVIII. 'Jaarlijkse werkuren' zijn de uren waarin het personeel werkzaam dient te 

zijn, ter beschikking van de werkgever, en zijn/haar takenpakket volgens 
het arbeidscontract, de geldende collectieve arbeidsovereenkomst of de 
nationale wetgeving inzake werktijden uitvoert. 

XIX. Het contract (of de geldende collectieve arbeidsovereenkomst of nationale 
wetgeving inzake werktijden) maakt specifiek melding van de werktijden 
zodat de jaarlijkse werkuren kunnen worden berekend.  

Als methode C wordt gehanteerd 

XX. Het standaardaantal productieve uren per jaar is dat van een voltijdequivalent; 
voor werknemers die niet uitsluitend ten behoeve van de actie(s) werken 
wordt dit aantal evenredig verlaagd.  

XXI. Het aantal productieve uren per jaar waarop het uurloon is berekend i) komt 
overeen met de gangbare boekhoudpraktijken van de begunstigde en ii) 
bedraagt ten minste 90 % van het standaardaantal werkuren per jaar.  

XXII. Standaard werkuren zijn uren waarin het personeel ter beschikking staat van 
de begunstigde en de taken uitvoert die in het relevante arbeidscontract, de 
collectieve arbeidsovereenkomst of de nationale arbeidswetgeving zijn 
opgenomen. Het aantal standaard jaarlijkse werkuren dat de begunstigde in 
rekening brengt wordt ondersteund door arbeidscontracten, nationale 
wetgeving en ander gedocumenteerd bewijsmateriaal.  

[Als (een) bepaalde verklaring(en) in onderdeel "D: Productieve uren" niet door de 
begunstigde kan/kunnen worden onderschreven, moet(en) die hieronder worden 
opgegeven en door de accountant in het hoofdverslag over feitelijke bevindingen als 
uitzondering worden vermeld: 

- …] 

werkuren per jaar bedroeg. 

Feitelijke bevinding: 
Algemeen 

12. De begunstigde heeft een aantal productieve uren toegepast dat klopt met 
methode A of B zoals in de linkerkolom is beschreven. 

13. Het aantal productieve uren per jaar per voltijdwerknemer was correct en 
proportioneel verlaagd voor werknemers die niet voltijds werkten of niet 
uitsluitend voor de actie werden gebruikt. 

Als methode B wordt gehanteerd 

14. Het aantal "jaarlijks te werken uren", overuren en absenties was verifieerbaar 
op basis van de door de begunstigde verstrekte documenten en de berekening 
van het totale aantal gewerkte uren was correct.  

15. De werktijd werd in het contract vermeld waardoor het mogelijk was om de 
jaarlijks te werken uren te berekenen. 

Als methode C wordt gehanteerd 

16. De berekening van het aantal productieve uren per jaar kwam overeen met de 
gangbare kostenberekeningsmethode van de begunstigde. 

17. De berekening van het standaardaantal werkuren per jaar werd bevestigd in de 
door de begunstigde verstrekte documenten. 

18. Het aantal productieve uren per jaar dat voor de berekening van het uurloon 
werd gebruikt, was ten minste 90 % van het aantal werkbare (te werken) uren 
per jaar. 

E. Uurlonen 

De uurlonen zijn juist, omdat: 
 

XXIII. Uurlonen zijn correct berekend aangezien ze de uitkomst zijn van het delen 
van de jaarlijkse personeelskosten door de productieve uren van een bepaald 

Werkwijze 
 De accountant heeft een lijst ontvangen van alle gemiddelde uurlonen die door 

de begunstigde overeenkomstig de gebruikte methode zijn berekend. 
 De accountant heeft een lijst ontvangen van alle relevante werknemers op basis 

waarvan de berekening van de uurlonen is gebaseerd. 
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jaar en een bepaalde groep (bv. personeelscategorie, afdeling of 
kostencentrum, afhankelijk van de gehanteerde methodologie), en ze 
overeenkomen met de hierboven in onderdeel C en D afgelegde verklaringen.  

 
 

 
 [Als de verklaring in onderdeel "E: Uurlonen" niet door de begunstigde kan worden 
onderschreven, moet die hieronder worden opgegeven en door de accountant als 
uitzondering worden vermeld: 

- …] 
 

 
Voor tien voltijdequivalente werknemers die willekeurig werden geselecteerd (dezelfde 
steekproefbasis als in onderdeel C: Personeelskosten): 

 heeft de accountant de uurlonen opnieuw berekend; 
 heeft de accountant geverifieerd of de gehanteerde methodologie overeenkomt 

met de gangbare boekhoudpraktijken van de organisatie en consistent is 
gehanteerd voor alle activiteiten van de organisatie op basis van objectieve 
criteria ongeacht de financieringsbron. 

Feitelijke bevinding: 

19. Er werden geen verschillen geconstateerd bij het herberekenen van de uurlonen 
van de werknemers in de steekproef. 

F. Tijdsregistratie: 

XXIV. Tijdsregistratie wordt gehanteerd voor alle personen die niet uitsluitend ten 
behoeve van een Horizon 2020-actie worden ingezet. Ten minste alle uren 
waaraan in het kader van een subsidieovereenkomst is gewerkt worden 
geregistreerd op dagelijkse/wekelijkse/jaarlijkse basis [verwijderen wat niet 
van toepassing is] in een systeem op papier/de computer [verwijderen wat 
niet van toepassing is]; 

XXV. Voor personen die uitsluitend ten behoeve van een Horizon 2020-actie 
werkzaam zijn, heeft de begunstigde ofwel een dienovereenkomstige 
verklaring ondertekend, ofwel voorzien in een tijdsregistratie voor de 
werktijden:  

XXVI. De tijdsregistratie wordt ondertekend door de betrokken persoon (op papier of 
elektronisch) en ten minste op maandelijkse basis goedgekeurd door de 
actiemanager of lijnmanager; 

XXVII. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat werknemers: 
i.  gewerkte uren tweemaal registreren,  

ii. gewerkte uren registreren in perioden van afwezigheid (bv 
vakantiedagen, ziekteverlof),  

iii.  meer uren registreren dan het aantal jaarlijkse productieve uren dat 

Werkwijze 
 De accountant heeft de korte beschrijving, alle relevante handboeken en interne 

richtsnoeren waarin de voor de tijdsregistratie gebruikte methodologie is 
beschreven, beoordeeld. 

 

De accountant heeft de tijdsregistratie van de willekeurig geselecteerde 
voltijdequivalenten waarnaar in onderdeel C: personeelskosten is verwezen, beoordeeld 
en heeft in het bijzonder geverifieerd: 

 of de tijdsregistratie beschikbaar was voor alle personen die niet uitsluitend ten 
behoeve van de actie werkten; 

 of de tijdsregistratie beschikbaar was voor personen die uitsluitend werkzaam 
waren voor een Horizon 2020-actie, of anders dat een verklaring ondertekend 
door de begunstigde voor hen beschikbaar was waarin werd bevestigd dat zij 
alleen werkzaam zouden zijn ten behoeve van een Horizon 2020-actie; 

 of de tijdsregistratie was ondertekend en op tijd was goedgekeurd en of aan alle 
minimumvereisten was voldaan; 

 of de personen voor de actie werden ingezet gedurende de gedeclareerde 
periodes; 
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wordt gebruikt om de uurlonen mee te berekenen, en   
iv. gewerkte uren registreren buiten de actieperiode om. 

XXVIII. Er zijn geen gewerkte uren geregistreerd buiten de actieperiode om; 
XXIX. Er zijn niet meer uren in rekening gebracht dan het aantal productieve uren dat 

is gebruikt voor de berekening van de uurlonen voor medewerkers. 
 
 
[Verstrek een korte beschrijving van het gehanteerde tijdsregistratiesysteem en van de 
genomen maatregelen om de betrouwbaarheid ervan te waarborgen aan de accountant 
en voeg ze bij dit certificaat55]. 
 
 
 [Als (een) bepaalde verklaring(en) in onderdeel "F: Tijdopname" niet door de 
begunstigde kunnen worden onderschreven, moet(en) die hieronder worden opgegeven 
en door de accountant als uitzondering worden vermeld: 

- …] 
 

 of er niet meer uren in rekening waren gebracht dan de productieve uren die 
waren gebruikt om de uurlonen voor werknemers te berekenen; 

 of interne controle werd uitgevoerd om te voorkomen dat tijden twee keer 
werden geregistreerd tijdens afwezigheid wegens vakantie of ziekte, of meer 
uren per persoon per jaar werden gedeclareerd voor Horizon 2020-acties dan 
het aantal productieve uren per jaar dat was gebruikt om de uurlonen te 
berekenen, of werktijden buiten de actieperiode werden geregistreerd. 

 De accountant heeft de informatie onderworpen aan een kruiscontrole met het 
archief van personeelszaken om consistentie te verifiëren en te verifiëren of de 
interne controles doeltreffend zijn geweest. Daarnaast heeft de accountant 
geverifieerd of niet meer uren werden gedeclareerd per persoon per jaar voor 
Horizon 2020-acties dan het aantal productieve uren per jaar dat is gebruikt om 
de uurlonen te berekenen, en heeft geverifieerd of er geen tijd die buiten de 
periode werd gewerkt, voor de actie werd gedeclareerd. 

Feitelijke bevinding: 

20. De door de begunstigde verstrekte korte beschrijving, handboeken en/of interne 
richtsnoeren voor tijdregistratie klopten met verslagen/gegevens van het 
management en met andere beoordeelde documenten en werden algemeen 
toegepast door de begunstigde voor de opstelling van de financiële staten. 

21. Voor de willekeurige steekproef werd tijd geregistreerd of, in het geval van 
werknemers die uitsluitend ten behoeve van de actie werkzaam waren, was een 
ondertekende verklaring of tijdregistratie beschikbaar. 

22. Voor de willekeurige steekproef was de tijdregistratie binnen een redelijk 
tijdsbestek ondertekend door de werknemer en de actiemanager/lijnmanager. 

23. Gedeclareerde werktijden voor de actie hadden plaats in de periode waarvoor 

                                                 
55 De beschrijving van het systeem voor tijdregistratie moet onder andere informatie bevatten over de inhoud van de tijdregistratie, waar de registratie precies betrekking op heeft (registratie van 
totale tijd of voor actie gewerkte tijd, voor alle werknemers of alleen voor werknemers die zijn betrokken bij H2020-acties), de mate van gedetailleerdheid (of wordt verwezen naar de specifieke 
taken die zijn verricht), de vorm, de regelmatigheid van de registratie en de autorisatie (op papier of via de computer, op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis, door wie ondertekend 
en medeondertekend), controle die wordt uitgevoerd om dubbele tijdregistratie te voorkomen en om consistentie met de gegevens van personeelszaken, zoals die voor afwezigheid en reizen, te 
garanderen, alsook de informatiestroom tot aan het gebruik voor de opstelling van de financiële staten. 
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zij gedeclareerd waren. 

24. Er werden niet meer uren in rekening gebracht dan het aantal productieve uren 
dat voor de berekening van de uurlonen voor werknemers was gebruikt. 

25. Er is bewijs dat aantoont dat de begunstigde heeft gecontroleerd of de 
werktijden niet twee keer zijn gedeclareerd, of zij kloppen met de 
absentiegegevens en het aantal productieve uren per jaar, en of er geen werktijd 
is gedeclareerd buiten de actieperiode. 

26. Gedeclareerde werktijd klopt met de gegevens van de afdeling 
personeelszaken. 

 
 
[officiële naam van de [begunstigde][gelieerde derde]] 

 
 
[officiële naam van de accountant] 

[naam en functie bevoegde vertegenwoordiger]     [naam en functie bevoegde vertegenwoordiger] 
[dd maand jjjj] [dd maand jjjj] 
<handtekening van de [begunstigde][gelieerde derde]> <handtekening van de accountant> 
 
 
 


	RTD-2013-00156-00-00-NL-TRA-00
	RTD-2013-00156-00-01-NL-TRA-00
	De uitsplitsing van de geraamde begroting in bijlage 2 kan worden aangepast door overschrijvingen van bedragen tussen begunstigden of tussen begrotingscategorieën (of beide). Hiervoor is geen wijziging overeenkomstig artikel 55 nodig als de actie word...
	De begunstigden mogen echter geen:
	- [OPTIE als er een forfaitair bedrag is vastgesteld in artikel 5.2: bedragen aanpassen die als forfaitaire bedragen staan vermeld in bijlage 2;]
	Het "definitieve subsidiebedrag" hangt af van de mate waarin de actie daadwerkelijk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de overeenkomst.
	Dit bedrag wordt berekend door [de Commissie][het Agentschap] – als de betaling van het saldo is verricht (zie artikel 21.4) — in de volgende stappen:
	Stap 1 – Toepassing van de vergoedingspercentages op de subsidiabele kosten
	Stap 2 – Begrenzing tot het maximale subsidiebedrag
	Stap 3 – Verlaging in verband met het non-profitbeginsel
	Stap 4 – Verlaging in verband met onjuiste uitvoering of niet-nakoming van andere verplichtingen
	5.3.3  Stap 3 – Verlaging in verband met het non-profitbeginsel
	De subsidie mag geen winst opleveren.
	"Winst" is het overschot van het bedrag dat na stap 1 en 2 is verkregen plus de totale inkomsten van de actie, gedeeld door de totale subsidiabele kosten van de actie.
	De "totale subsidiabele kosten van de actie" zijn de geconsolideerde subsidiabele kosten die zijn goedgekeurd door [de Commissie][het Agentschap].
	De "totale inkomsten van de actie" zijn de geconsolideerde totale inkomsten die gedurende de actie zijn gegenereerd (zie artikel 3).
	Onder inkomsten wordt verstaan:
	(a) door de actie gegenereerde inkomsten; als de inkomsten worden gegenereerd uit het verkopen van materieel of andere activa die krachtens de overeenkomst zijn aangekocht, worden deze inkomsten gedeclareerd tot het bedrag dat krachtens de overeenkoms...
	(b) financiële bijdragen die door derden aan de begunstigde [of aan een gelieerde derde] worden verstrekt en specifiek zijn bedoeld om voor de actie te worden gebruikt, en
	(c) bijdragen in natura die gratis door derden worden verstrekt en specifiek zijn bedoeld om voor de actie te worden gebruikt, als ze als subsidiabele kosten zijn gedeclareerd.
	De volgende zaken worden echter niet als inkomsten beschouwd:
	(a)  inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie van de resultaten van de actie (zie artikel 28);
	(b) financiële bijdragen van derden, als deze gebruikt mogen worden om andere dan de subsidiabele kosten te dekken (zie artikel 6);
	(c) financiële bijdragen van derden waaraan geen verplichting is verbonden om eventuele ongebruikte bedragen aan het einde van de in artikel 3 vermelde periode terug te betalen.
	Als er sprake is van winst, dan wordt deze afgetrokken van het bedrag dat na stap 1 en 2 is verkregen.
	5.3.4  Stap 4 – Verlaging in verband met onjuiste uitvoering of niet-nakoming van andere verplichtingen – Verlaagd subsidiebedrag – Berekening
	Als de subsidie wordt verlaagd (zie artikel 43) zal [de Commissie][het Agentschap] het verlaagde subsidiebedrag berekenen door het bedrag van de verlaging (berekend naar evenredigheid van de onjuiste uitvoering van de actie of de ernst van de niet-nak...
	Het definitieve subsidiebedrag is het laagste van de volgende twee bedragen:
	- het bedrag dat is verkregen na toepassing van stap 1 t/m 3 of
	- het verlaagde subsidiebedrag na stap 4.
	Als – na betaling van het saldo (in het bijzonder na controles, beoordelingen, audits of onderzoeken; zie artikel 22) – [de Commissie][het Agentschap] de kosten afwijst (zie artikel 42) of de subsidie verlaagt (zie artikel 43), dan zal [zij][het] een ...
	Dit bedrag wordt door [de Commissie][het Agentschap] op basis van de bevindingen als volgt berekend:
	- in het geval van afwijzing van kosten: door het vergoedingspercentage toe te passen op de herziene subsidiabele kosten die zijn goedgekeurd door [de Commissie][het Agentschap] voor de betrokken begunstigde;
	- in het geval van een verlaging van de subsidie: door het aandeel van de betrokken begunstigde in het subsidiebedrag te berekenen, waarna dat bedrag wordt verlaagd naar evenredigheid van de onjuiste uitvoering van de actie door de begunstigde of de e...
	In geval van afwijzing van kosten en verlaging van de subsidie, is het herziene definitieve subsidiebedrag voor de betrokken begunstigde het laagste bedrag van de twee bovengenoemde bedragen.
	[OPTIE als artikel 14 van toepassing is: Kosten die door gelieerde derden zijn gemaakt, komen voor subsidie in aanmerking als ze – mutatis mutandis – voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden voor subsidiëring die in dit artikel (artikel 6.1 e...
	De gelieerde derden kunnen de kosten die zij maken voor de uitvoering van actiewerkzaamheden, krachtens artikel 6.3 als subsidiabele kosten declareren.
	14.1.2 De begunstigden moeten ervoor zorgen dat hun verplichtingen krachtens de artikelen 18, 20, 35, 36 en 38 tevens van toepassing zijn op de aan hen gelieerde derden.]
	De coördinator moet de in bijlage 1 genoemde "prestaties" binnen de hierin gestelde termijn en overeenkomstig de gestelde voorwaarden indienen.
	De coördinator moet bij [de Commissie][het Agentschap] (zie artikel 52) technische en financiële verslagen indienen, waaronder inbegrepen verzoeken tot betaling.
	De verslagen moeten zijn opgesteld volgens de formulieren en templates die door [de Commissie][het Agentschap] in het elektronisch uitwisselingssysteem ter beschikking worden gesteld (zie artikel 52).
	De actie wordt verdeeld in de volgende "verslagperioden":
	- VP1: van maand 1 tot en met maand [X]
	[- VP2: van maand [X+1] tot en met maand [Y]
	- VP3: van maand [Y+1] tot en met maand [Z]
	[idem voor overige VP’s]
	- VPN: van maand [N+1] tot en met [de laatste maand van het project].]
	De coördinator moet binnen 60 dagen na afloop van elke verslagperiode een periodiek verslag indienen.
	In het periodieke verslag moet ten minste de volgende informatie worden opgenomen:
	(a) een "periodiek technisch verslag" waarin zijn opgenomen:
	(b) een "periodiek financieel verslag" waarin zijn opgenomen:
	Naast het periodieke verslag over de laatste verslagperiode moet de coördinator binnen 60 dagen na afloop van de laatste verslagperiode het eindverslag indienen.
	In het eindverslag moet ten minste de volgende informatie worden opgenomen:
	(a) een "technisch eindverslag" met een voor publicatie bestemde samenvatting, waarin zijn opgenomen:
	(i) een overzicht van de resultaten en het gebruik en de verspreiding hiervan,
	(ii) de conclusies uit de actie, en
	(iii) de socio-economische effecten van de actie.
	(b) een "financieel eindverslag" waarin zijn opgenomen:
	(i) een "definitieve financiële overzichtstaat" (zie bijlage 4), die automatisch door het elektronische uitwisselingssysteem wordt gegenereerd, waarin de individuele financiële staten voor alle verslagperioden zijn samengevoegd en die het verzoek om b...
	(ii) een "certificaat betreffende de financiële staten" (opgesteld overeenkomstig bijlage 5) voor elke begunstigde [en elke gelieerde derde], als deze verzoekt om een totale bijdrage van 325 000 EUR of meer, ter vergoeding van reële kosten en eenheids...
	[OPTIE voor subsidies van grote bedragen met een verslagperiode langer dan 18 maandenP31F P: Naast de hierboven vermelde vereisten voor de verslaglegging (artikelen 20.1 tot en met 20.3) moet de coördinator [de Commissie][het Agentschap] jaarlijks voo...
	Deze informatie is vereist in verband met de financiële administratie van [de Commissie][het Agentschap] en wordt niet gebruikt voor het berekenen van het definitieve subsidiebedrag.]
	[OPTIE: niet van toepassing]
	Financiële staten moeten worden opgesteld in euro.
	Begunstigden [en gelieerde derden] die een boekhouding voeren in een valuta anders dan de euro, moeten de in een andere valuta gemaakte kosten in euro omzetten tegen het gemiddelde van de dagelijkse wisselkoersen die worden gepubliceerd in het Publica...
	Indien in het Publicatieblad van de Europese Unie voor de desbetreffende valuta geen dagelijkse wisselkoers voor de euro wordt gepubliceerd, moet de valuta worden omgerekend tegen de maandelijkse boekhoudkundige koersen die op de website van de Commis...
	Begunstigden [en gelieerde derden] met een boekhouding in euro moeten in andere valuta gemaakte kosten omzetten in euro overeenkomstig hun gangbare boekhoudpraktijken.
	De voorfinanciering dient om de begunstigden kasmiddelen te verstrekken.
	Voorfinanciering blijft tot de betaling van het saldo eigendom van de EU.
	De voorfinanciering bedraagt [bedrag invullen (bedrag in letters invullen)] euro.
	Een bedrag van [bedrag invullen (bedrag in letters invullen)] EUR, overeenkomend met 5 % van het maximale subsidiebedrag (zie artikel 5.1), wordt door [de Commissie][het Agentschap] ingehouden op de voorfinanciering en overgemaakt naar het "garantiefo...
	Middels tussentijdse betalingen worden de subsidiabele kosten die voor de uitvoering van de actie zijn gemaakt gedurende de desbetreffende verslagperioden, vergoed.
	[De Commissie][Het Agentschap] betaalt de coördinator het voor de tussentijdse betaling verschuldigde bedrag binnen 90 dagen na ontvangst van het periodieke verslag (zie artikel 20.3), tenzij artikel 47 of artikel 48 van toepassing is.
	Stap 2 – Beperking tot 90 % van het maximale subsidiebedrag
	- als het saldo positief is, wordt het vrijgegeven bedrag in zijn geheel aan de coördinator betaald tezamen met het verschuldigde saldobedrag;
	- als het saldo negatief is (betaling van het saldo heeft de vorm van een terugvordering), wordt het vrijgegeven bedrag verminderd met het bedrag van het saldo (zie artikel 44.1.2). Als het resulterende bedrag:
	- positief is, wordt dit betaald aan de coördinator
	- negatief is, wordt dit ingevorderd.
	Het te betalen bedrag mag echter, zonder dat toestemming van de begunstigde nodig is, worden verrekend met enig ander bedrag dat door de Commissie of een uitvoerend agentschap aan de begunstigde verschuldigd is (uit de begroting van de EU of Euratom),...
	Wanneer [de Commissie][het Agentschap] een betaling verricht, wordt de coördinator formeel ingelicht over het te ontvangen bedrag, waarbij wordt vermeld of het een tussentijdse betaling of de betaling van het saldo betreft.
	In het geval van een betaling van het saldo wordt in de kennisgeving tevens het definitieve subsidiebedrag vermeld.
	In het geval van een vermindering van de subsidie of terugvordering van onterecht toegekende bedragen, wordt de kennisgeving voorafgegaan door de contradictoire procedure zoals die wordt beschreven in de artikelen 43 en 44.
	Alle betalingen door [de Commissie][het Agentschap] worden verricht in euro.
	De coördinator ontvangt de betalingen.
	Betalingen aan de coördinator ontheffen [de Commissie][het Agentschap] van [haar][zijn] betalingsverplichting.
	De coördinator dient de betalingen zonder ongerechtvaardigde vertraging over de begunstigden te verdelen.
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