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Afwijzing van aansprakelijkheid 

Deze modelsubsidieovereenkomst (MSO) bevat alle bepalingen die kunnen worden toegepast 

op dit type subsidieovereenkomst, en dient louter ter informatie. De juridisch bindende 

subsidieovereenkomst is de door de partijen ondertekende overeenkomst. 

 

 

 

Instructies over het gebruik van de MSO 

 In grijs weergegeven tekst komt uit andere EU-MSO's en is niet van toepassing is op deze 

subsidieovereenkomst. 

 Bij opties [schuingedrukt tussen vierkante haken] moet de van toepassing zijnde optie 

worden gekozen en moeten niet-gekozen opties worden verwijderd. 

 Bij velden in [grijs tussen vierkante haken] moet(en) de passende gegevens/informatie 

worden ingevuld.  

 

 

Opmerking betreffende de gebruikte terminologie  

 

In deze overeenkomst gebruikte termen: Gelijkwaardige termen in de 

wetgevingshandelingen: 

Actie  Programma 

(Subsidie)overeenkomst Contract 

Begunstigde Indienende organisatie 

Subsidie Financiële bijdrage van de Unie 

Debetnota Terugvorderingsopdracht 

Tussentijds verslag Periodiek verslag 

Garantie voor voorfinanciering Zekerheid  

Voorfinanciering(sbetaling) Voorschot 

Onderaannemer  Onderaannemer, met inbegrip van uitvoerend 

orgaan 
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SUBSIDIEOVEREENKOMST  

 

REFERENTIENUMMER [nummer invullen] — [acroniem invullen] 

 

Deze overeenkomst ("de overeenkomst") wordt afgesloten tussen de volgende partijen:  

 

enerzijds, 

 

[volledige officiële naam van de bevoegde autoriteit (korte naam), adres], die/dat optreedt 

namens en voor rekening van [naam van de lidstaat] ("de lidstaat"), en voor de ondertekening 

van deze overeenkomst vertegenwoordigd door [naam, titel/functie],  

 

en  

 

anderzijds, 

 

"de begunstigde": 

 

[volledige officiële naam (korte naam)] [rechtsvorm], [officieel registratienummer], 

gevestigd te [volledig officieel adres], [OPTIE voor begunstigden met een btw-nummer: 

btw-nummer [nummer invullen], vertegenwoordigd voor de ondertekening van deze 

overeenkomst door [functie, voor- en achternaam] 

 

Gezien Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende 

landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad
1
, 

Gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie van 23 april 2015 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad 

inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd 

op de interne markt en in derde landen
2
,  

 

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831 van de Commissie van 7 oktober 2015 tot 

vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende 

landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen
3
, 

 

zijn de bovengenoemde partijen overeengekomen de overeenkomst aan te gaan 

overeenkomstig de hieronder beschreven algemene voorwaarden.  

 

Door het ondertekenen van de overeenkomst aanvaardt de begunstigde de financiële bijdrage 

van de Unie ("de subsidie") en stemt hij ermee in de actie onder zijn eigen 

                                                 
1 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 56. 
2 PB L 266 van 13.10.2015, blz. 3. 
3 PB L 266 van 13.10.2015, blz. 14. 
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verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de 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  Beschrijving van de actie - Deel B van de aanvraag 

 

Bijlage 2  Geraamde begroting voor de actie  

 

Bijlage 3  Niet van toepassing 

 

Bijlage 4 Model financiële overzichten 

 

Bijlage 5 Model certificaat betreffende de financiële overzichten 

 

Bijlage 6 Model periodieke technische verslagen 

 

Bijlage 7 Model technische eindverslag 

 

[Optie bedoeld in artikel 14:  

Bijlage 8 Voorwaarden betreffende de monitoring]  
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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 begunstigde is toegewezen om de in 

hoofdstuk 2 beschreven actie uit te voeren. 

 

 

HOOFDSTUK 2  ACTIE 

 

ARTIKEL 2 — UIT TE VOEREN ACTIE  

 

De subsidie wordt toegekend voor de actie getiteld [titel van de actie invullen] — 

[acroniem invullen] ("actie"), zoals beschreven in bijlage 1. 

 

 

ARTIKEL 3 — DUUR EN AANVANGSDATUM VAN DE ACTIE 

 

De duur van de actie bedraagt [aantal invullen] maanden vanaf [STANDAARDOPTIE 1: 

de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de overeenkomst van kracht wordt 

(zie artikel 42)] [OPTIE 2 als dat voor de actie nodig is: [datum invullen] ]
4
 

("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. 

 

Zij bevat de geraamde subsidiabele kosten en de verschillende soorten kosten, uitgesplitst 

naar begrotingscategorie (zie de artikelen 5 en 6). 

 

4.2  Begrotingsoverschrijvingen  

 

De in bijlage 2 beschreven uitsplitsing van de geraamde begroting kan worden aangepast — 

zonder een wijziging (zie artikel 39) — door overschrijvingen van bedragen tussen 

begrotingscategorieën indien de actie wordt uitgevoerd zoals beschreven in bijlage 1.  

 

                                                 
4 De aanvangsdatum voor de uitvoering van de actie is de eerste dag van de maand die volgt op de datum 

waarop de overeenkomst van kracht wordt. De actie mag tot uiterlijk zes maanden na de datum van 

inwerkingtreding van de overeenkomst van start gaan, indien dat in de beschrijving van de actie zo is 

bepaald en gerechtvaardigd, bijvoorbeeld om rekening te houden met de seizoensgebondenheid van het 

product waarop het programma betrekking heeft, of met deelname aan een bepaald evenement of een 

bepaalde beurs (artikel 10, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831). 



Subsidieovereenkomst nummer: [nummer invullen] [acroniem invullen] [code van de oproep invullen] 

 

Modelsubsidieovereenkomst: Mono Agri Promo MSO — Mono: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

9 

De begunstigde mag echter geen kosten toevoegen in verband met 

onderaannemingscontracten die niet in bijlage 1 staan vermeld, tenzij dergelijke aanvullende 

subcontracten door middel van een wijziging of overeenkomstig artikel 10 zijn goedgekeurd.  

 

 

HOOFDSTUK 3  SUBSIDIE 

 

ARTIKEL 5 — SUBSIDIEBEDRAG, SUBSIDIEVORM, 

VERGOEDINGSSPERCENTAGE EN SOORTEN KOSTEN 

 

5.1 Maximaal subsidiebedrag  

 

Het "maximale subsidiebedrag" bedraagt [bedrag invullen (bedrag in letters invullen)] 

EUR. 

 

5.2 Subsidievorm, vergoedingspercentages en soorten kosten 

 

De subsidie vergoedt  

[OPTIE voor monoprogramma's op de interne markt: 70% van de subsidiabele kosten van 

de actie] 

[OPTIE voor monoprogramma's in derde landen: 80 % van de subsidiabele kosten van de 

actie] 

[OPTIE voor monoprogramma's in geval van ernstige marktverstoringen, verlies van 

vertrouwen bij de consument of andere specifieke problemen: 85 % van de subsidiabele 

kosten van de actie]  

[OPTIE voor monoprogramma's op de interne markt indien een begunstigde is gevestigd 

in een lidstaat die financiële bijstand ontvangt: 75 % van de subsidiabele kosten van de 

actie] 

[OPTIE voor monoprogramma's in derde landen indien een begunstigde is gevestigd in 

een lidstaat die financiële bijstand ontvangt: 85 % van de subsidiabele kosten van de actie] 

[OPTIE voor monoprogramma's in geval van ernstige marktverstoringen, verlies van 

vertrouwen bij de consument of andere specifieke problemen indien een begunstigde is 

gevestigd in een lidstaat die financiële bijstand ontvangt: 90 % van de subsidiabele kosten 

van de actie]  

(zie artikel 6) ("vergoeding van de subsidiabele kosten") (zie bijlage 2). 

 

De geraamde subsidiabele kosten van de actie bedragen [bedrag invullen (bedrag in letters 

invullen)] EUR. 

 

Subsidiabele kosten (zie artikel 6) moeten onder de volgende soorten kosten gedeclareerd 

worden ("soorten kosten"): 

 

(a) directe personeelskosten: als werkelijk gemaakte kosten ("daadwerkelijke 

kosten"); 

 



Subsidieovereenkomst nummer: [nummer invullen] [acroniem invullen] [code van de oproep invullen] 

 

Modelsubsidieovereenkomst: Mono Agri Promo MSO — Mono: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

10 

(b)  directe kosten voor onderaanneming: als werkelijk gemaakte kosten 

("daadwerkelijke kosten");  

 

(c)  overige directe kosten: als werkelijk gemaakte kosten ("daadwerkelijke kosten"); 

 

(d)  indirecte kosten: op basis van een vast percentage dat wordt toegepast zoals 

beschreven in artikel 6.2, punt D ("forfaitaire kosten"); 

 

De resterende kosten van de actie moeten door de begunstigde zelf worden gedragen. 

Financiële bijdragen van derden die specifiek zijn bedoeld om kosten te dekken die in het 

kader van de actie subsidiabel zijn, zijn niet toegestaan (behalve wanneer ze afkomstig zijn 

van leden van de begunstigde organisatie). 

 

 

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 lidstaat — wanneer de saldobetaling wordt gedaan — in 

de volgende stappen:  

 

Stap 1 — Toepassing van het vergoedingspercentage 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 wezenlijke fouten, onregelmatigheden of fraude of 

ernstige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen 

 

5.3.1  Stap 1 — Toepassing van het vergoedingspercentage op de subsidiabele kosten 

 

Het vergoedingspercentage (zie artikel 5.2) wordt toegepast op de subsidiabele kosten 

(daadwerkelijke kosten en forfaitaire kosten; zie artikel 6), zoals gedeclareerd door de 

begunstigde (zie artikel 15) en goedgekeurd door de lidstaat (zie artikel 16). 

 

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 van 

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.  
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"Winst" is het bedrag dat overblijft nadat de totale subsidiabele kosten van de actie in 

mindering zijn gebracht op de som van het bedrag dat na stap 1 en 2 is verkregen en de totale 

inkomsten van de actie.  

 

De "totale subsidiabele kosten van de actie" zijn de geconsolideerde totale subsidiabele 

kosten die zijn goedgekeurd door de lidstaat. 

 

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; 

 

(b) financiële bijdragen die aan de begunstigde worden verstrekt door zijn leden en die 

specifiek zijn bedoeld om kosten te dekken die in het kader van de actie subsidiabel 

zijn. 

 

Worden echter niet als inkomsten beschouwd: 

  

a) financiële bijdragen van leden of andere derden, als deze gebruikt mogen worden om 

andere dan de subsidiabele kosten te dekken (zie artikel 6); 

 

b) financiële bijdragen van leden of andere derden waaraan geen verplichting is 

verbonden om eventuele ongebruikte bedragen aan het einde van de in artikel 3 

vermelde periode terug te betalen. 

 

Is er sprake van winst, dan wordt deze in mindering gebracht naar evenredigheid van het 

definitieve percentage van vergoeding van de daadwerkelijke subsidiabele kosten die zijn 

goedgekeurd door de lidstaat (in verhouding tot het volgens de stappen 1 en 2 berekende 

bedrag). 

 

 

5.3.4  Stap 4 — Verlaging in verband met wezenlijke fouten, onregelmatigheden of 

fraude of ernstige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen — 

Verlaagd subsidiebedrag — Berekening 

 

Als de subsidie wordt verlaagd (zie artikel 27), zal de lidstaat het verlaagde subsidiebedrag 

berekenen door het bedrag van de verlaging (berekend naar evenredigheid van de ernst van 

de fouten, onregelmatigheden of fraude of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen 

in overeenstemming met artikel 27.2) 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 de stappen 1, 2 en 3 of  

 

- het verlaagde subsidiebedrag na stap 4.  
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5.4  Herzien definitief subsidiebedrag — Berekening 

 

Als de lidstaat — na betaling van het saldo (met name na controles, audits of onderzoeken; 

zie artikel 17) — kosten afwijst (zie artikel 26) of de subsidie verlaagt (zie artikel 27), dan zal 

hij een "herzien definitief subsidiebedrag" voor de actie berekenen.  

  

Dit bedrag wordt door de lidstaat 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 door de lidstaat voor de actie zijn goedgekeurd; 

 

- in het geval van een verlaging van de subsidie: door het bedrag van de verlaging 

(berekend naar evenredigheid van de ernst van de fouten, onregelmatigheden of 

fraude of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen in overeenstemming met 

artikel 27.2) af te trekken van het in artikel 5.1 vermelde maximale subsidiebedrag.  

 

In geval van afwijzing van kosten en verlaging van de subsidie, is het herziene definitieve 

subsidiebedrag voor de actie 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 daadwerkelijke kosten: 

 

(i) ze moeten werkelijk door de begunstigde zijn gemaakt;  

 

(ii) ze moeten zijn gemaakt in de in artikel 3 vermelde periode, met uitzondering 

van kosten in verband met de indiening van [OPTIE voor acties met 

verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: het periodieke 

verslag voor de laatste verslagperiode en] het eindverslag (zie artikel 15) en 

de studie waarin de resultaten van de uitgevoerde maatregelen worden 

geëvalueerd (zie artikel 14);  

 

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

 

(iv) ze moeten zijn 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 overeenkomstig de boekhoudkundige 

normen die van toepassing zijn in het land waar de begunstigde is gevestigd en 

conform de gangbare boekhoudkundige praktijken van de begunstigde;   
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(vi) ze moeten voldoen aan de geldende 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; 

 

(b) voor forfaitaire kosten:  

 

(i) ze moeten worden berekend door het in bijlage 2 vermelde vaste percentage 

toe te passen, en 

 

(ii) de kosten (daadwerkelijke 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. 

 

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 

hierboven) en de specifieke voorwaarden die hieronder voor elk van de volgende 

begrotingscategorieën zijn uiteengezet: 

 

A. directe personeelskosten;  

B. directe kosten van onderaanneming;  

C. overige directe kosten; 

D. indirecte kosten. 

 

"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 D hieronder). 

 

"Indirecte kosten" zijn kosten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de 

actie en derhalve niet direct aan de actie zijn toe te wijzen. 

 

A. Directe personeelskosten  

 

Soorten subsidiabele personeelskosten  

 

A.1 Personeelskosten zijn subsidiabel als ze verband houden met personeel dat voor de 

begunstigde werkt in het kader van een arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 

aanstellingsdocument) en ten behoeve van de actie ("kosten voor het personeel (of 

equivalent)") wordt ingezet. Personeelskosten dienen beperkt te zijn tot salarissen, 

socialeverzekeringsbijdragen, belastingen en andere kosten die in de bezoldiging zijn 

inbegrepen, als ze voortvloeien uit nationale wetgeving of de arbeidsovereenkomst (of een 

gelijkwaardig aanstellingsdocument).  
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De begunstigde mag ook de aanvullende bezoldiging voor personeel dat ten behoeve van de 

actie is ingezet, opnemen (met inbegrip van bezoldigingen op grond van aanvullende 

contracten, ongeacht hun aard), als:  

 

(a) deze bezoldiging deel uitmaakt van de gebruikelijke vergoedingspraktijken 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.  

 

A.2 De kosten voor natuurlijke personen die in het kader van een onderhands contract, 

zijnde geen arbeidscontract, werkzaam zijn bij de begunstigde of die tegen betaling door 

een derde worden ingehuurd, zijn subsidiabele personeelskosten als:  

 

(a) de persoon volgens de aanwijzingen van de begunstigde en, tenzij anders met de 

begunstigde overeengekomen, op de locatie 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 arbeidsovereenkomst voor de begunstigde 

verricht.  

 

Berekening 

 

Personeelskosten moeten als volgt door de begunstigde worden berekend: 

 

- voor werknemers die uitsluitend werkzaamheden verrichten in het kader van de 

actie:  

 

{maandtarief voor de persoon 

 

vermenigvuldigd met  

 

werkelijk aantal aan de actie gewerkte maanden}. 

 

De voor deze personen gedeclareerde maanden mogen niet voor andere EU-subsidies worden 

gedeclareerd. 

 

Het "maandtarief" wordt als volgt berekend: 

 
{jaarlijkse personeelskosten voor de persoon  

 

gedeeld door  

 

12} 
 



Subsidieovereenkomst nummer: [nummer invullen] [acroniem invullen] [code van de oproep invullen] 

 

Modelsubsidieovereenkomst: Mono Agri Promo MSO — Mono: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

15 

met gebruikmaking van de personeelskosten voor elk volledig begrotingsjaar van de 

desbetreffende verslagperiode. Als een begrotingsjaar aan het einde van de verslagperiode 

nog niet is afgesloten, moet de begunstigde het maandtarief gebruiken van het laatst 

afgesloten beschikbare begrotingsjaar. 

 

- voor alle andere personen:  

 

{dagtarief voor de persoon 

 

vermenigvuldigd met  

 

werkelijk aantal aan de actie gewerkte dagen (naar boven of naar beneden afgerond tot op de 

dichtstbijzijnde halve dag)}. 

 

Het werkelijke aantal voor een medewerker gedeclareerde dagen moet identificeerbaar en 

verifieerbaar zijn (zie artikel 13).  

 

Het totale aantal voor EU-subsidies gedeclareerde dagen per persoon per jaar kan niet hoger 

zijn dan de jaarlijkse productieve dagen die zijn gebruikt voor de berekeningen van het 

dagtarief. Het maximumaantal dagen dat voor de subsidie kan worden gedeclareerd, bedraagt 

dus: 

 
{aantal jaarlijkse productieve dagen voor dat jaar (zie onder) 

 

min 

 

het totale aantal door de begunstigde gedeclareerde dagen, voor die persoon voor dat jaar, 

voor andere EU-subsidies}. 
 

Het "dagtarief" wordt als volgt berekend: 

 
{jaarlijkse personeelskosten voor de persoon  

 

gedeeld door  

 

aantal individuele jaarlijkse productieve dagen} 
 

met gebruikmaking van de personeelskosten en het aantal jaarlijkse productieve dagen voor 

elk volledig begrotingsjaar van de desbetreffende verslagperiode. Als een begrotingsjaar aan 

het einde van de verslagperiode nog niet is afgesloten, moet de begunstigden het dagtarief 

gebruiken van het laatst afgesloten beschikbare begrotingsjaar.  

 

Het "aantal individuele productieve dagen per jaar" is het totale aantal dagen dat die persoon 

in dat jaar daadwerkelijk heeft gewerkt. Daaronder vallen geen vakantiedagen of andere 

afwezigheden (zoals ziekteverlof, zwangerschapsverlof, bijzonder verlof enz.). Mogen echter 

wel worden meegerekend: overwerk en tijd die is besteed aan vergaderingen, opleidingen en 

soortgelijke activiteiten.  

 

B. Directe kosten van onderaanneming (met inbegrip van daarmee verband houdende 

rechten, belastingen en heffingen, zoals niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde 
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(btw) die is betaald door de begunstigde die geen als overheid handelend publiekrechtelijk 

orgaan is) komen voor subsidie in aanmerking als aan de voorwaarden in artikel 10.1.1 is 

voldaan. 

 

C. Overige directe kosten  

 

C.1 Vergoedingen voor reiskosten en gerelateerde verblijfsvergoedingen (met inbegrip 

van daarmee verband houdende rechten, belastingen en heffingen, zoals niet-aftrekbare 

belasting over de toegevoegde waarde (btw) die is betaald door de begunstigde die geen als 

overheid handelend publiekrechtelijk orgaan is) komen voor subsidie in aanmerking als deze 

vergoedingen overeenkomen met hetgeen de begunstigde normaliter als reiskosten betaalt. 

 

C.2 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 9.1.1 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, belastingen en heffingen, zoals niet-

aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw) die is betaald door de begunstigde die 

geen als overheid handelend publiekrechtelijk orgaan is) komen ook voor subsidie in 

aanmerking als deze kosten niet hoger liggen dan de afschrijvingskosten van vergelijkbare 

materialen, infrastructuur of activa en geen financieringskosten bevatten.  

 

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. 

  

C.3 Kosten van andere goederen en diensten  (met inbegrip van daarmee verband 

houdende rechten, belastingen en heffingen, zoals niet-aftrekbare belasting over de 

toegevoegde waarde (btw) die is betaald door de begunstigde die geen als overheid handelend 

publiekrechtelijk orgaan is) komen voor subsidie in aanmerking als de goederen of diensten 

specifiek voor de actie en in overeenstemming met artikel 9.1.1 zijn aangekocht. 

 

Onder dergelijke goederen en diensten vallen bijvoorbeeld verbruiks- en 

bevoorradingsgoederen, verspreiding, bescherming van resultaten, certificaten betreffende de 

financiële overzichten (als die krachtens de overeenkomst zijn vereist), vertalingen en 

publicaties. 

 

D. Indirecte kosten  

 

Indirecte kosten komen voor subsidie in aanmerking als ze worden gedeclareerd op basis 

van het vaste percentage van 4 % van de subsidiabele personeelskosten (zie artikel 5.2, 

punt A hierboven).  
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Indien de begunstigde een door de EU-begroting gefinancierde exploitatiesubsidie
5
 ontvangt, 

kan hij de indirecte kosten die in de door de exploitatiesubsidie gedekte periode vallen, niet 

declareren. 

  

6.3 Voorwaarden voor kosten van gelieerde entiteiten om voor subsidie in 

aanmerking te komen  

 

Niet van toepassing 

 

6.4 Niet-subsidiabele kosten 

 

"Niet-subsidiabele kosten" zijn: 

 

(a) kosten die niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden (artikelen 6.1, 6.2 en 

6.3), met name: 

 

(i) kosten gerelateerd aan opbrengsten van het kapitaal; 

 

(ii) schulden en schuldenlasten; 

 

(iii) voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of lasten; 

 

(iv) debetrente;  

 

(v) dubieuze schuldvorderingen;  

 

(vi) wisselkoersverliezen; 

 

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

voor overmakingen van de lidstaat;  

 

(viii) buitensporige of ondoordachte uitgaven; 

 

(ix) aftrekbare btw; 

 

(x) kosten die worden gemaakt terwijl de uitvoering van de actie is opgeschort 

(zie artikel 33);  

 

(xi) bijdragen in natura door derden; 

 

                                                 
5  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 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 ("Financieel Reglement nr. 966/2012") (PB L 218 van 26.10.2012, blz. 1):  

"exploitatiesubsidie": rechtstreekse financiële bijdrage ten laste van de begroting, bij wijze van schenking 

verleend voor de financiering van de werking van een orgaan dat een doelstelling van algemeen Uniebelang 

of een in het kader en ter ondersteuning van het beleid van de Unie passende doelstelling nastreeft. 
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(b) kosten die al in het kader van een andere uit de EU-begroting gefinancierde 

EU-subsidie worden gedeclareerd, met name indirecte kosten als de begunstigde in 

dezelfde periode reeds een uit de EU-begroting gefinancierde exploitatiesubsidie 

ontvangt; 

 

(c) kosten voor personeel van nationale (of lokale) overheden, voor activiteiten die 

behoren tot de normale taken van die overheden (en dus niet met het oog op de 

subsidie zijn verricht); 

 

(d) kosten (in het bijzonder reis- en verblijfkosten) voor personeel of vertegenwoordigers 

van EU-instellingen, -organen of -agentschappen; 

 

[(e) OPTIE voor kostencategorieën die uitdrukkelijk zijn uitgesloten in het 

werkprogramma en in de oproep tot het indienen van voorstellen
6
: [naam van 

uitgesloten kostencategorie invullen]]. 

 

6.5 Gevolgen van de declaratie van niet-subsidiabele kosten 

 

Gedeclareerde kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen, worden afgewezen (zie 

artikel 26).  

 

Daarnaast kan men naar aanleiding hiervan overgaan tot een of meer van de andere in 

hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

 

HOOFDSTUK 4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN 

 

AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN IN VERBAND MET DE UITVOERING 

VAN DE ACTIE 

 

ARTIKEL 7 — ALGEMENE VERPLICHTING OM DE ACTIE NAAR BEHOREN 

UIT TE VOEREN  

 

7.1  Algemene verplichting om de actie naar behoren uit te voeren 

 

De begunstigde moet de actie uitvoeren zoals staat beschreven in bijlage 1 en met 

inachtneming van de voorwaarden van de overeenkomst en van alle wettelijke plichten 

krachtens het van toepassing zijnde Europese, internationale en nationale recht.  

 

7.2 Gevolgen van niet-nakoming  

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27).  

 

                                                 
6   Indien er geen oproep tot het indienen van voorstellen aan de orde is, moet dit begrepen worden als een 

"uitnodiging tot het indienen van een voorstel". 
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Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

ARTIKEL 8 — MIDDELEN OM DE ACTIE UIT TE VOEREN — BIJ DE ACTIE 

BETROKKEN DERDEN 

 

De begunstigde moet over de juiste middelen beschikken om de actie te kunnen uitvoeren.  

 

Als dat nodig is om de actie te kunnen uitvoeren, mag de begunstigde:  

 

- goederen, werkzaamheden en diensten aankopen (zie artikel 9);  

 

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

beschreven in bijlage 1 uit te voeren (zie artikel 10). 

 

In deze gevallen blijft de begunstigde ten volle verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

actie ten aanzien van de lidstaat. 

 

ARTIKEL 8 BIS — UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN HET KADER 

VAN DE ACTIE DOOR BEGUNSTIGDEN DIE GEEN EU-

SUBSIDIE ONTVANGEN 

 

Niet van toepassing 

 

ARTIKEL 9 — AANKOOP VAN GOEDEREN, WERKZAAMHEDEN OF 

DIENSTEN 

 

9.1  Voorschriften voor het aankopen van goederen, werkzaamheden of diensten 

 

9.1.1 Als dat nodig is om de actie te kunnen uitvoeren, mag de begunstigde goederen, 

werkzaamheden of diensten inkopen.  

 

De begunstigde moet dergelijke inkopen dusdanig verrichten dat de beste prijs-

kwaliteitsverhouding wordt verkregen of, indien van toepassing, de laagste prijs wordt 

betaald. Belangenconflicten dienen hierbij te worden vermeden (zie artikel 20).  

 

De begunstigde moet ervoor zorgen dat de lidstaat, de Commissie, de Europese Rekenkamer 

(ECA) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hun rechten op grond van de 

artikelen 17 en 18 ook jegens zijn contractanten kunnen uitoefenen. 

 

9.1.2.  Is de begunstigde een "publiekrechtelijke instelling" in de zin van Richtlijn 

2004/18/EG
7
 (of Richtlijn 2014/24/EU8), dan moet hij voldoen aan de geldende nationale 

wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten. 

                                                 
7  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). 



Subsidieovereenkomst nummer: [nummer invullen] [acroniem invullen] [code van de oproep invullen] 

 

Modelsubsidieovereenkomst: Mono Agri Promo MSO — Mono: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

20 

 

9.2  Gevolgen van niet-nakoming 

 

Als de begunstigde een of meer van de uit artikel 9.1.1 voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, komen de kosten in verband met het betrokken contract niet voor subsidie in 

aanmerking (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 26). 

 

Als de begunstigde een of meer van de uit artikel 9.1.2 voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27). 

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

ARTIKEL 10 — UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN 

DE ACTIE DOOR ONDERAANNEMERS 

 

10.1 Voorschriften voor het uitbesteden van werkzaamheden in het kader van de 

actie 

 

10.1.1 Als dat nodig is om de actie uit te voeren, mag de begunstigde 

onderaannemingscontracten toekennen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in 

het kader van de in bijlage 1 beschreven acties. 

 

De begunstigde moet dergelijke onderaannemingscontracten op een zodanige wijze 

toekennen dat de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt verkregen of, indien van toepassing, 

de laagste prijs wordt betaald. Belangenconflicten dienen hierbij te worden vermeden (zie 

artikel 20).  

 

Onderaannemingscontracten kunnen ook worden toegekend aan entiteiten met een structurele 

band met de begunstigde
9

, maar enkel indien de prijs beperkt is tot de daadwerkelijke kosten 

die door de entiteit worden gemaakt (d.w.z. zonder enige winstmarge). 

 

De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en de geraamde kosten voor elk 

onderaannemingscontract moeten worden beschreven in bijlage 1 en de totale geraamde 

onderaannemingskosten moeten  worden uiteengezet in bijlage 2. De gegevens over 

onderaannemingscontracten met entiteiten met een structurele band met de begunstigde 

moeten worden opgenomen in bijlage 1. 

 

De lidstaat kan echter - zonder dat er wijzigingen moeten worden aangebracht - 

onderaannemingscontracten goedkeuren die niet in bijlage 1 en 2 staan vermeld (zie 

artikel 39) als: 

                                                                                                                                                        
8  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 

van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65). 
9  "Entiteiten met een structurele band met de begunstigde" zijn entiteiten die een band hebben met de 

begunstigde, met name een juridische of financiële band die niet beperkt blijft tot de actie, noch tot stand is 

gebracht met als enige doel de uitvoering van de actie.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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- zij gedetailleerd worden verantwoord in het [periodieke] technische verslag en  

 

- zij 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. 

 

De begunstigde moet ervoor zorgen dat de lidstaat, de Commissie, de Europese Rekenkamer 

(ECA) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) hun rechten op grond van de 

artikelen 17 en 18 ook jegens zijn onderaannemers kunnen uitoefenen. 

 

Daarnaast moet de begunstigde ervoor zorgen dat de onderaannemers een boekhouding van 

de kosten bijhouden. 

 

10.1.2 De begunstigde moet ervoor zorgen dat zijn verplichtingen uit hoofde van de 

artikelen 20, 21, 22 en 30 ook op de onderaannemers van toepassing zijn. 

 

Is de begunstigde een "publiekrechtelijke instelling" in de zin van Richtlijn 2004/18/EG (of 

Richtlijn 2014/24/EU), dan moet hij voldoen aan de geldende nationale wetgeving op het 

gebied van overheidsopdrachten. 

 

10.2  Gevolgen van niet-nakoming 

 

Als de begunstigde een of meer van de uit artikel 10.1.1 voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, komen de kosten in verband met het desbetreffende onderaannemingscontract niet 

voor subsidie in aanmerking (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 26). 

 

Als de begunstigde een of meer van de uit artikel 10.1.2 voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

ARTIKEL 11 — UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN 

DE ACTIE DOOR GELIEERDE ENTITEITEN  

 

Niet van toepassing 

 

ARTIKEL 11 BIS — FINANCIËLE STEUN AAN DERDEN  

 

Niet van toepassing 

 

 

AFDELING 2  RECHTEN EN PLICHTEN IN VERBAND MET DE 

SUBSIDIEADMINISTRATIE  

 

ARTIKEL 12 — ALGEMENE INFORMATIEVERPLICHTING 
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12.1 Algemene verplichting om op verzoek informatie te verstrekken  

 

De begunstigde moet gedurende de uitvoering van de actie of achteraf alle gevraagde 

informatie verstrekken, zodat kan worden beoordeeld of de kosten subsidiabel zijn, of de 

actie op de juiste manier wordt of is uitgevoerd, en of aan de andere uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen is voldaan.  

 

12.2 Verplichting tot het bijwerken van gegevens en het verstrekken van inlichtingen 

over gebeurtenissen en omstandigheden die vermoedelijk van invloed zijn op de 

overeenkomst 

 

De begunstigde moet ervoor zorgen dat de gegevens in het register van begunstigden op het 

deelnemersportaal steeds actueel zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de naam, het adres, de 

wettelijke vertegenwoordigers, de rechtsvorm en het type organisatie. 

 

De begunstigde moet de lidstaat onverwijld in kennis stellen van:  

 

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

of vertragen, of die mogelijk invloed hebben op de financiële belangen van de 

Europese Unie, in het bijzonder: 

 

(i) wijzigingen in juridische, financiële, technische, organisatorische of 

eigendomsomstandigheden; 

 

(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. 

 

12.3 Gevolgen van niet-nakoming  

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen. 

 

ARTIKEL 13 — REGISTERS — ANDERE BEWIJSSTUKKEN 

 

13.1 Verplichting om registers en andere bewijsstukken te bewaren 

 

De begunstigde en de onderaannemers moeten gedurende drie jaar na betaling van het 

saldo registers en andere bewijsstukken bewaren, zodat de juiste uitvoering van de actie en 

de als subsidiabel opgevoerde kosten kunnen worden aangetoond.  

 

De begunstigde moet deze op verzoek (zie artikel 12) of in het kader van controles, audits of 

onderzoeken (zie artikel 17) verstrekken.  
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Als er sprake is van nog lopende controles, audits, onderzoeken, geschillen of andere 

vorderingen in verband met de overeenkomst (zie artikel 17), moeten de begunstigde en de 

onderaannemers de registers en andere bewijsstukken bewaren tot deze procedures zijn 

afgerond. 

 

De begunstigde en de onderaannemers 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 lidstaat kan niet-originele documenten 

aanvaarden voor zover hij van oordeel is dat deze een vergelijkbare mate van zekerheid 

bieden.   

 

13.1.1 Registers en andere bewijsstukken betreffende de technische uitvoering 

 

De begunstigde en de onderaannemers moeten de registers en andere bewijsstukken 

betreffende de technische uitvoering van de actie bewaren volgens de binnen het 

desbetreffende gebied aanvaarde normen. 

 

13.1.2 Registers en andere bewijsstukken ter staving van de gedeclareerde kosten 

 

De begunstigde en de onderaannemers moeten de registers en de bewijsstukken ter staving 

van de gedeclareerde kosten bewaren, in het bijzonder de volgende stukken: 

 

(a) voor daadwerkelijke kosten: adequate registers en andere bewijsstukken ter staving 

van de gedeclareerde kosten, zoals contracten, onderaannemingscontracten, facturen 

en boekhouding. Bovendien moeten de gangbare boekhoudkundige praktijken en de 

interne controleprocedures van de begunstigde en de onderaannemers een directe 

reconciliëring tussen de gedeclareerde bedragen, de in de boeken vastgelegde 

bedragen en de in de bewijsstukken vastgelegde bedragen mogelijk maken; 

 

(b) voor forfaitaire kosten: adequate registers en andere bewijsstukken om aan te tonen 

dat de kosten waarop het vaste percentage is toegepast, in aanmerking komen voor 

subsidie. De begunstigde hoeft niet de betrokken kosten op te geven of bewijsstukken 

(zoals boekhoudverklaringen) over te leggen om het volgens een vast percentage 

gedeclareerde bedrag te staven. 

 

De begunstigde moet daarnaast voor personeelskosten (die worden gedeclareerd als 

daadwerkelijke kosten) een tijdsregistratie bijhouden voor het aantal gedeclareerde dagen. 

De tijdsregistratie moet schriftelijk worden ingevuld 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 dagen 

ontbreekt, kan de lidstaat alternatieve bewijzen ter staving van het aantal gedeclareerde dagen 

aanvaarden, voor zover hij van oordeel is dat die een vergelijkbare mate van zekerheid 

bieden.  

 

Bij uitzondering hoeven werknemers die uitsluitend werkzaamheden verrichten in het 

kader van de actie geen tijdsregistratie bij te houden mits de begunstigde een verklaring 
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ondertekent waarin hij bevestigt dat de desbetreffende personen uitsluitend aan de actie 

werken.  

 

13.2 Gevolgen van niet-nakoming  

 

Als de begunstigde of een onderaannemer een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende 

verplichtingen niet nakomt, komen onvoldoende gestaafde kosten niet in aanmerking voor 

subsidie (zie artikel 6) en worden zij afgewezen (zie artikel 26). Het subsidiebedrag kan dan 

worden verminderd (zie artikel 27).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

ARTIKEL 14 — INDIENING VAN PRESTATIES 

 

14.1. Verplichting tot indiening van prestaties  

 

[STANDAARDOPTIE: De begunstigde moet de in bijlage 1 genoemde "prestaties" 

indienen.] 

 

[OPTIE indien een lidstaat permanente monitoring vereist: De begunstigde moet de in 

bijlage 1 genoemde "prestaties" binnen de in bijlage 8 gestelde termijn en overeenkomstig de 

daar gestelde voorwaarden indienen.]  

 

14.2 Gevolgen van niet-nakoming 

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan de lidstaat een of meer van de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen. 

 

ARTIKEL 15 — VERSLAGEN — BETALINGSVERZOEKEN 

 

15.1 Verplichting tot indiening van verslagen  

 

De begunstigde moet het (de) in dit artikel beschreven technische en financiële verslag(en) 

bij de lidstaat (zie artikel 36) indienen. [OPTIE 1 voor acties met één verslagperiode en 

GEEN tussentijdse betalingen: Dit verslag bevat][OPTIE 2 voor acties met verschillende 

verslagperiodes en tussentijdse betalingen: Deze verslagen bevatten] het (de) 

betalingsverzoek(en) en moet(en) zijn opgesteld met gebruikmaking van de eventueel ter 

beschikking gestelde formulieren en modellen.  

 

15.2 Verslagperiodes 

 

De actie [OPTIE 1 voor acties met één verslagperiode en GEEN tussentijdse betalingen: 

heeft één "verslagperiode"
10

[OPTIE 2 voor acties met verschillende verslagperiodes en 

tussentijdse betalingen: wordt verdeeld in de volgende "verslagperioden"
11

]: 

                                                 
10 van 12 maanden. 
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 - VP 1: van maand 1 tot en met maand [X]  

 [- VP2: van maand [X+1] tot en met maand [Y] 

- VP 3: van maand [Y+1] tot en met maand [Z]] 

 

[OPTIE 1 voor acties met één verslagperiode en GEEN tussentijdse betalingen: 

 

 15.3 Periodieke verslagen — Verzoeken om tussentijdse betalingen 

  

Niet van toepassing 

 

15.4 Eindverslag — Verzoek om betaling van het saldo 

 

De begunstigde moet binnen negentig dagen na afloop van de verslagperiode een eindverslag 

en het bijbehorende verzoek om betaling van het saldo indienen. 

 

Het eindverslag moet ten minste de volgende elementen bevatten: 

 

a) een "technisch eindverslag" (zie bijlage 7) met: 

 

(i) een overzicht van de uitvoering van de actie, met inbegrip van de prestaties 

zoals die in bijlage 1 zijn aangegeven.  

 

Dit verslag dient gebruik te maken van de in bijlage 1 opgenomen output-, 

resultaat- en impactindicatoren en dient verklaringen te bevatten voor de 

verschillen tussen het werk dat geacht wordt te zijn uitgevoerd overeenkomstig 

bijlage 1, en het werkelijk uitgevoerde werk;  

 

(ii) een voor publicatie bestemde samenvatting; 

 

b) een "financieel eindverslag" waarin zijn opgenomen:  

 

(i) een "individueel financieel overzicht" (zie bijlage 4) van de begunstigde voor 

de desbetreffende verslagperiode. 

 

Het individuele financiële overzicht moet een gedetailleerde weergave 

bevatten van de subsidiabele kosten (daadwerkelijke kosten en forfaitaire 

kosten, zie artikel 6) voor elke begrotingscategorie (zie bijlage 2). 

 

De begunstigde moet alle subsidiabele kosten declareren, ook als deze, in het 

geval van daadwerkelijke kosten en forfaitaire kosten, hoger zijn dan de in de 

geraamde begroting vermelde bedragen (zie bijlage 2). Kosten die niet worden 

gedeclareerd in het individuele financiële overzicht, worden niet door de 

lidstaat in aanmerking genomen. 

 

                                                                                                                                                        
11 van telkens 12 maanden. 
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Het individuele financiële overzicht moet bovendien de inkomsten uit de 

specifieke actie (zie artikel 5.3.3) bevatten. 

 

De begunstigde moet verklaren dat: 

 

- de verstrekte informatie volledig, juist en betrouwbaar is; 

 

- de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn (zie artikel 6); 

 

- de kosten worden gestaafd door adequate registers en bewijsstukken 

(zie artikel 13) die op verzoek (zie artikel 12) of in het kader van 

controles, audits of onderzoeken (zie artikel 17) zullen worden 

overgelegd, en  

 

- dat alle inkomsten zijn gedeclareerd (zie artikel 5.3.3); 

 

(ii) het verzoek om betaling van het saldo; 

 

(iii) een "certificaat betreffende de financiële overzichten" (opgesteld 

overeenkomstig internationale auditnormen en gestaafd met het auditverslag 

en overeenkomstig bijlage 5) voor de begunstigde, indien: 

 

- deze verzoekt om een totale bijdrage van 325 000 euro of meer, ter 

vergoeding van daadwerkelijke kosten, en  

 

- de maximale EU-bijdrage voor de begunstigde in de geraamde begroting 

(zie bijlage 2), ter vergoeding van de daadwerkelijke kosten 750 000 euro 

of meer bedraagt; 

 

(iv) een kopie van de betrokken facturen en bewijsstukken waaruit de 

subsidiabiliteit van de kosten blijkt, wanneer het onder iii) bedoelde certificaat 

niet vereist is; 

 

(c) een door een onafhankelijk extern orgaan uitgevoerde studie waarin de resultaten 

van de afzetbevorderings- en voorlichtingsmaatregelen aan de hand van de in 

bijlage 1 opgenomen impactindicatoren worden geëvalueerd. 

 

[OPTIE 2 voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: 15.3

 Periodieke verslagen — Verzoeken om tussentijdse betalingen 

 

De begunstigde moet binnen zestig dagen na afloop van elke verslagperiode een periodiek 

verslag indienen.  

 

Het periodieke verslag moet ten minste de volgende elementen bevatten: 

 

(a) een "periodiek technisch verslag" (zie bijlage 6) met:  
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(i) een beschrijving van de activiteiten die zijn verricht door de begunstigde en 

een overzicht van de geboekte vooruitgang met het oog op het bereiken van de 

doelstellingen van de actie, met inbegrip van de prestaties zoals die in 

bijlage 1 zijn aangegeven.  

 

Dit verslag dient te worden opgesteld aan de hand van de in bijlage 1 

opgenomen output-, resultaat- en impactindicatoren en dient verklaringen te 

bevatten voor de verschillen tussen de geplande activiteiten en de verwachte 

resultaten overeenkomstig bijlage 1, en de werkelijk uitgevoerde activiteiten 

en de werkelijke resultaten;  

 

(ii) een kopie van de gebruikte visuele en andere materialen die nog niet aan de 

lidstaat waren toegezonden; 

 

(b) een "periodiek financieel verslag" met: 

 

(i) een "individueel financieel overzicht" (zie bijlage 4) van de begunstigde voor 

de desbetreffende verslagperiode. 

 

Het individuele financiële overzicht moet een gedetailleerde weergave 

bevatten van de subsidiabele kosten (daadwerkelijke kosten en forfaitaire 

kosten, zie artikel 6) voor elke begrotingscategorie (zie bijlage 2). 

 

De begunstigde moet alle subsidiabele kosten declareren, ook als deze, in het 

geval van daadwerkelijke kosten en forfaitaire kosten, hoger zijn dan de in de 

geraamde begroting vermelde bedragen (zie bijlage 2). Kosten die niet worden 

gedeclareerd in het individuele financiële overzicht, worden niet door de 

lidstaat in aanmerking genomen. 

 

Indien voor een verslagperiode een individueel financieel overzicht niet wordt 

ingediend, mag dit worden opgenomen in het periodieke financiële verslag van 

de volgende verslagperiode. 

 

De individuele financiële overzichten van de laatste verslagperiode moeten 

bovendien de inkomsten uit de actie (zie artikel 5.3.3) bevatten. 

 

De begunstigde moet verklaren dat: 

 

- de verstrekte informatie volledig, juist en betrouwbaar is; 

 

- de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn (zie artikel 6); 

 

- de kosten worden gestaafd door adequate registers en bewijsstukken (zie 

artikel 13) die op verzoek (zie artikel 12) of in het kader van controles, 

audits of onderzoeken (zie artikel 17) zullen worden overgelegd, en  

 

- voor de laatste verslagperiode: dat alle inkomsten zijn gedeclareerd (zie 

artikel 5.3.3); 
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(ii) een "certificaat betreffende de financiële overzichten" (opgesteld 

overeenkomstig internationale auditnormen en gestaafd met het auditverslag 

en overeenkomstig bijlage 5) voor de begunstigde, indien: 

 

- het bedrag van de betalingen waarom hij verzoekt ter vergoeding van 

de daadwerkelijke kosten 325 000 euro of meer bedraagt, en  

 

- de maximale EU-bijdrage voor de begunstigde in de geraamde 

begroting (zie bijlage 2), ter vergoeding van de daadwerkelijke kosten 

750 000 euro of meer bedraagt; 

 

(iii) een kopie van de betrokken facturen en bewijsstukken waaruit de 

subsidiabiliteit van de kosten blijkt, wanneer het onder ii) bedoelde certificaat 

niet vereist is; 

 

(iv) en — behalve voor de laatste verslagperiode — het verzoek om tussentijdse 

betaling. 

 

15.4 Eindverslag — Verzoek om betaling van het saldo 

 

Naast het periodieke verslag over de laatste verslagperiode moet de begunstigde binnen 

negentig dagen na afloop van de laatste verslagperiode het eindverslag indienen. 

 

Het eindverslag moet ten minste de volgende elementen bevatten: 

 

(a) een "technisch eindverslag" (zie bijlage 7) met: 

 

(i) een overzicht van de activiteiten die zijn verricht en de verwezenlijkte 

resultaten van de actie, met name aan de hand van de in bijlage 1 vermelde 

impactindicatoren; 

 

(ii) een voor publicatie bestemde samenvatting. 

 

(b) een "financieel eindverslag", dat een "definitief samenvattend financieel overzicht" 

bevat, waarin de individuele financiële overzichten voor alle verslagperiodes zijn 

samengevoegd en die het verzoek om betaling van het saldo bevat, en  

 

(c) een door een onafhankelijk extern orgaan uitgevoerde studie waarin de resultaten 

van de afzetbevorderings- en voorlichtingsmaatregelen aan de hand van de in 

bijlage 1 opgenomen impactindicatoren worden geëvalueerd.  

 

15.5 Informatie over cumulatieve verrichte uitgaven  

 

Niet van toepassing 

 

15.6 Valuta voor financiële overzichten en omrekening in euro  
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Financiële overzichten moeten worden opgesteld in euro en in het geval van lidstaten buiten 

de eurozone ook in hun nationale valuta. 

 

Voor de omrekening van de uitgaven die de begunstigde of een onderaannemer heeft verricht 

vóór de fase van declaratie bij de Commissie, bepaalt de lidstaat de wisselkoers 

overeenkomstig de nationale voorschriften.  

 

15.7 Taal van verslagen 

 

De verslagen (met inbegrip van de financiële overzichten) moeten worden ingediend in de 

taal van de overeenkomst. 

 

15.8 Gevolgen van niet-nakoming  

 

Indien het (de) ingediende verslag(en) niet voldoet (voldoen) aan de in dit artikel gestelde 

voorwaarden, kan de lidstaat de betaling opschorten (zie artikel 31) en een of meerdere van 

de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen. 

 

Indien de begunstigde de verplichting om het (de) verslag(en) in te dienen niet nakomt en 

hier ook niet binnen dertig dagen na een schriftelijke herinnering aan voldoet, kan de lidstaat 

de overeenkomst beëindigen (zie artikel 34) of een of meerdere van de andere in hoofdstuk 6 

beschreven maatregelen toepassen. 

 

  

ARTIKEL 16 – BETALINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN  

 

16.1 Te verrichten betalingen   

 

De begunstigde ontvangt de volgende betalingen: 

 

- een voorfinancieringsbetaling; 

 

- [OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: 

een of meer tussentijdse betalingen, gebaseerd op het (de) verzoek(en) om 

tussentijdse betaling (zie artikel 15), en] 

 

-  een betaling van het saldo, gebaseerd op het verzoek om betaling van het saldo (zie 

artikel 15). 

 

16.2 Voorfinanciering — Bedrag — Garantie voor voorfinanciering 

 

De voorfinanciering dient om de begunstigde kasmiddelen te verstrekken.  

 

Ze blijft eigendom van de EU tot de betaling van het saldo. 
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De voorfinanciering bedraagt [bedrag invullen (bedrag in letters invullen)] EUR
12

.  

 

Binnen dertig dagen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst mag de begunstigde bij 

de betrokken lidstaat een aanvraag tot voorfinanciering indienen, samen met een financiële 

garantie ten belope van hetzelfde bedrag als de voorfinanciering en overeenkomstig 

hoofdstuk IV van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie
13

. 

 

[OPTIE voor begunstigden die zijn gevestigd in een lidstaat die financiële bijstand 

ontvangt krachtens artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1144/2014: Een begunstigde 

die gevestigd is in een lidstaat die financiële bijstand ontvangt, mag zijn aanvraag tot 

voorfinanciering in twee delen indienen: voor het eerste deel moet een aanvraag worden 

ingediend binnen de in de vorige alinea vastgestelde termijn, maar de aanvraag voor het 

resterende deel van de voorfinanciering mag pas worden ingediend nadat het eerste deel is 

vereffend.] 

 

Tenzij artikel 32 van toepassing is, betaalt de lidstaat de voorfinanciering aan de begunstigde 

binnen dertig dagen na de tiende dag vóór de aanvangsdatum van de actie (zie artikel 3) of, 

indien dit later is, binnen dertig dagen na ontvangst van de garantie voor voorfinanciering.   

  

16.3 Tussentijdse betalingen — Bedrag — Berekening 

 

[OPTIE 1 voor acties met één verslagperiode en GEEN tussentijdse betalingen: niet van 

toepassing.] 

 

 [OPTIE 2 voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: De 

subsidiabele kosten die gedurende de desbetreffende verslagperioden voor de uitvoering van 

de actie zijn gemaakt, worden door middel van tussentijdse betalingen vergoed. 

 

De lidstaat betaalt de begunstigde het voor de tussentijdse betaling verschuldigde bedrag 

binnen zestig dagen na ontvangst van het periodieke verslag (zie artikel 15.3), tenzij 

artikel 31 of artikel 32 van toepassing is. 

 

De betaling wordt uitgevoerd wanneer het periodieke verslag is goedgekeurd. Deze 

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 lidstaat als volgt 

berekend: 

 

Stap 1 — Toepassing van het vergoedingspercentage 

 

                                                 
12 Het bedrag van de voorfinanciering mag niet hoger zijn dan 20 % van het maximale subsidiebedrag. 
13 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van 

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere 

instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro 

(PB L 255 van 28.8.2014, blz. 18). 
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Stap 2 — Begrenzing tot 90 % van het maximale subsidiebedrag  

 

16.3.1  Stap 1 — Toepassing van het vergoedingspercentage  

 

Het vergoedingspercentage (zie artikel 5.2) wordt toegepast op de subsidiabele kosten 

(daadwerkelijke kosten en forfaitaire kosten; zie artikel 6), zoals voor de betrokken 

verslagperiode gedeclareerd door de begunstigde (zie artikel 15) en goedgekeurd door de 

lidstaat (zie hierboven). 

 

16.3.2  Stap 2 — Begrenzing tot 90 % van het maximale subsidiebedrag 

 

Het totale bedrag van de voorfinanciering en de tussentijdse betalingen mag niet hoger zijn 

dan 90 % van het maximale subsidiebedrag zoals vermeld in artikel 5.1. Het maximale 

bedrag voor een tussentijdse betaling wordt als volgt berekend:  

 

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

 

min 

 

{voorfinanciering en eerdere tussentijdse betalingen}}.] 

 

16.4 Betaling van het saldo — Bedrag — Berekening  

 

Met de betaling van het saldo wordt het resterende deel van de subsidiabele kosten die door 

de begunstigde voor de uitvoering van de actie zijn gemaakt, vergoed.  

 

Indien het totaalbedrag van de eerdere betalingen hoger ligt dan het definitieve 

subsidiebedrag (zie artikel 5.3), heeft de betaling van het saldo de vorm van een 

terugvordering (zie artikel 28).  

 

Indien het totaalbedrag van de eerdere betalingen lager ligt dan het definitieve 

subsidiebedrag, betaalt de lidstaat het saldo binnen zestig dagen na ontvangst van het 

eindverslag (zie artikel 15.4), tenzij artikel 31 of artikel 32 van toepassing is. 

 

De betaling wordt uitgevoerd wanneer het eindverslag is goedgekeurd. Deze 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 lidstaat berekend door het definitieve 

subsidiebedrag zoals bepaald overeenkomstig artikel 5.3, te verminderen met het totale 

bedrag van eventuele voorfinanciering en tussentijdse betalingen: 

 

{definitief subsidiebedrag (zie artikel 5.3) 

 

min 

 

{eventuele voorfinanciering en tussentijdse betalingen}}. 
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Is het saldo positief, dan wordt het betaald aan de begunstigde. 

 

Het te betalen bedrag mag echter, zonder dat toestemming van de begunstigde nodig is, 

worden verrekend met enig ander bedrag dat de begunstigde aan de Commissie verschuldigd 

is in het kader van de EU-begroting, tot de maximale EU-bijdrage die voor de begunstigde in 

de geraamde begroting is opgenomen (zie bijlage 2). 

 

Is het saldo negatief, dan wordt het teruggevorderd (zie artikel 28).  

 

16.5 Kennisgeving van de verschuldigde bedragen  

 

Lidstaten die een betaling verrichten, lichten de begunstigde formeel in over het te ontvangen 

bedrag, waarbij wordt vermeld dat het gaat om [OPTIE voor acties met verschillende 

verslagperiodes en tussentijdse betalingen: een tussentijdse betaling of] de betaling van het 

saldo.  

 

In het geval van een betaling van het saldo wordt in de kennisgeving tevens het definitieve 

subsidiebedrag vermeld. 

 

In het geval van een verlaging van de subsidie of terugvordering van onverschuldigde 

bedragen, wordt de kennisgeving voorafgegaan door de contradictoire procedure zoals die 

wordt beschreven in de artikelen 27 en 28.  

 

16.6 Valuta voor betalingen  

 

Niet van toepassing 

 

16.7 Betalingen aan de begunstigde  

 

De begunstigde ontvangt de betalingen.  

 

Betalingen ontheffen de lidstaat van zijn betalingsverplichting.  

 

16.8 Bankrekening voor betalingen  

 

Alle betalingen worden overgemaakt naar de volgende bankrekening: 

 

Naam van de bank: […]  

 

Volledige naam van de rekeninghouder: […]  

Volledig rekeningnummer (inclusief de bankcodes): […]  

[IBAN-code: […]]
14

 

 

16.9 Kosten voor overmakingen  

 

                                                 
14 De BIC- of SWIFT-code is van toepassing voor landen waar de IBAN-code niet van toepassing is. 
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De kosten voor de overmakingen worden als volgt verdeeld:  

 

- de lidstaat betaalt de overmakingskosten die door 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. 

 

16.10 Datum van betaling  

 

Betalingen door de lidstaat worden geacht te zijn verricht op de datum waarop ze zijn 

afgeboekt van zijn rekening.  

 

16.11 Gevolgen van niet-nakoming 

 

16.11.1 Indien de lidstaat niet binnen de betalingstermijn (zie hierboven) betaalt, zijn de 

bepalingen van artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van toepassing.  

 

16.11.2 Niet van toepassing 

 

ARTIKEL 17 — CONTROLES, BEOORDELINGEN, AUDITS EN ONDERZOEKEN 

— EXTRAPOLATIE VAN BEVINDINGEN 

 

17.1 Controles, beoordelingen en audits door de lidstaat en de Commissie 

 

17.1.1 Recht van de lidstaat om controles uit te voeren 

 

De lidstaat 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 uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen. Hiertoe behoort ook de beoordeling van prestaties en 

verslagen.  

 

De lidstaat kan tevens om aanvullende informatie verzoeken overeenkomstig artikel 12.  

 

De inlichtingen moeten juist, duidelijk en volledig zijn en in de vereiste vorm, ook 

elektronisch, worden verstrekt. 

 

17.1.2 Recht op het uitvoeren van beoordelingen  

 

Niet van toepassing 

 

17.1.3  Recht van de Commissie om audits uit te voeren 
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Krachtens Verordening (EU) nr. 1306/2013
15

 en overeenkomstig de daarin opgenomen 

bepalingen en procedures kan de Commissie controles ter plaatse uitvoeren om vast te stellen 

of de uitgaven conform het recht van de Unie zijn verricht. 

 

17.2 Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)  

 

Op grond van de Verordeningen nr. 883/2013
16

 en nr. 2185/96
17

 (en overeenkomstig de 

daarin opgenomen bepalingen en procedures) kan het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) op ieder moment gedurende de uitvoering en na afloop van de actie 

onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en inspecties ter plaatse, teneinde vast te 

stellen of er sprake is (geweest) van fraude, corruptie of enig andere onwettige activiteit die 

de financiële belangen van de EU schaadt.  

 

17.3 Controles en audits door de Europese Rekenkamer  

 

Op grond van artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) en artikel 161 van het Financieel Reglement nr. 966/2012
18

 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. 

 

17.4 Controles, beoordelingen, audits en onderzoeken voor internationale organisaties  

 

Niet van toepassing 

 

17.5 Gevolgen van bevindingen uit controles, beoordelingen, audits en onderzoeken 

— Extrapolatie van bevindingen 

 

17.5.1  Bevindingen omtrent deze subsidie 

 

Naar aanleiding van bevindingen uit controles, audits of onderzoeken die in de context van 

deze subsidie zijn uitgevoerd, kan worden besloten tot de afwijzing van niet-subsidiabele 

                                                 
15  Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de 

financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van 

Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 

en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).  
16  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). 
17  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). 
18  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels 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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kosten (zie artikel 26), verlaging van de subsidie (zie artikel 27), terugvordering van 

onverschuldigde bedragen (zie artikel 28) of andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.   

 

Afwijzing van kosten of verlaging van de subsidie na betaling van het saldo leidt tot 

herziening van het definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.4). 

 

Naar aanleiding van bevindingen uit controles, audits of onderzoeken kan om wijziging van 

bijlage 1 worden verzocht (zie artikel 39).  

 

Voorts kunnen bevindingen van een OLAF-onderzoek leiden tot strafvervolging volgens 

nationaal recht. 

 

Bevindingen omtrent andere subsidies  

 

Niet van toepassing 

 

17.5.3 Procedure  

 

Niet van toepassing 

 

17.6 Gevolgen van niet-nakoming  

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, worden onvoldoende gemotiveerde kosten als niet-subsidiabel aangemerkt (zie 

artikel 6) en afgewezen (zie artikel 26).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

ARTIKEL 18 — EVALUATIE VAN HET EFFECT VAN DE ACTIE 

 

Niet van toepassing 

 

AFDELING 3 OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

 

ARTIKEL 18 bis — VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN 

VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIVITEITEN 

 

18 bis.1  Verplichtingen betreffende de uitvoering van voorlichtings- en 

afzetbevorderingsactiviteiten 

 

Bij de uitvoering van zijn voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten moet de 

begunstigde: 

 

(a) ervoor zorgen dat de voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten objectief, 

onpartijdig en niet-discriminerend zijn; 
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(b) ervoor zorgen dat de voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten ook de EU-actie 

bevorderen (zie artikel 22); 

 

(c) voor vermelding van de oorsprong van de betrokken producten: 

 

(i) ervoor zorgen dat de voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten niet op de 

oorsprong van het product gericht zijn;  

 

- ervoor zorgen dat de hoofdboodschap EU-gericht is (en niet toegespitst op 

een bepaalde oorsprong) en met name dat: 

 

- de vermelding van de oorsprong een aanvulling is op de hoofdboodschap 

van de Unie; 

 

- de vermelding van de oorsprong de consument er niet toe aanzet om 

binnenlandse producten uitsluitend wegens de oorsprong ervan te kopen en 

dat ook informatie wordt verschaft over de bijzondere eigenschappen van 

het product; 

 

- de vermelding van de oorsprong ondergeschikt blijft (d.w.z. dat de naar de 

oorsprong verwijzende tekst of symbolen  [OPTIE 1 voor acties 

betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten in EU-

lidstaten: minder][OPTIE 2 voor acties betreffende voorlichtings- en 

afzetbevorderingsactiviteiten in niet-EU-lidstaten:: niet meer] opvallend 

is/zijn dan de tekst of de symbolen die naar de hoofdboodschap van de 

Unie verwijzen); 

 

- de hoofdboodschap van de Unie niet wordt overschaduwd door materiaal 

dat betrekking heeft op de oorsprong (zoals foto's, kleuren of symbolen 

enz.) en dat dit materiaal in een afzonderlijke zone verschijnt; 

 

(ii) ervoor zorgen dat de vermelding van de oorsprong verwijst naar het nationale 

of een hoger niveau (m.a.w. naar een supranationaal gebied of een lidstaat, 

maar geen lager niveau) —  tenzij de vermelding van de oorsprong deel 

uitmaakt van: 

 

- een logo voor ultraperifere gebieden
19

 of daaraan gerelateerd visueel 

materiaal; 

 

- een nationale kwaliteitsregeling waarvan de naam een oorsprong vermeldt; 

 

                                                 
19  Zie bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 179/2014 van de Commissie van 6 november 2013 

houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het register van marktdeelnemers, het steunbedrag voor de afzet van producten buiten het 

productiegebied, het logo, de vrijstelling van invoerrechten voor bepaalde runderen en de financiering van 

bepaalde maatregelen in samenhang met specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de 

ultraperifere gebieden van de Unie (PB L 63 van 4.3.2014, blz. 3). 
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- de vermelding van een oorsprong in de naam van een product dat is erkend 

in het kader van een van de volgende EU-kwaliteitsregelingen: 

 

- beschermde oorsprongsbenaming (BOB), 

 

- beschermde geografische aanduiding (BGA), of 

 

- gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)
20

; 

  

(iii) ervoor zorgen dat de vermelding van de oorsprong beperkt is tot visueel 

materiaal (dus geen audiomateriaal); 

 

(d) voor het gebruik van handelsmerken:  

 

(i) ervoor zorgen dat de voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten niet op 

het handelsmerk gericht zijn; 

 

(ii) ervoor zorgen — behalve voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 

betreffende nationale kwaliteitsregelingen die als handelsmerk zijn 

geregistreerd — dat het gebruik van handelsmerken: 

 

- beperkt is tot: 

 

- productdemonstraties of proeverijen (op beurzen of business-

to-business-evenementen, op websites of in verkoopspunten), 

en  

 

- afgedrukt voorlichtings- en afzetbevorderingsmateriaal dat 

tijdens dergelijke demonstraties en proeverijen wordt verdeeld; 

 

en 

 

- voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 

- er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van handelsmerken die onder 

de definitie van merken in de zin van de artikelen 4 en 66 van 

Verordening (EG) nr. 207/2009
21

 of artikel 2 van Richtlijn 

2008/95/EG
22

 vallen; 

                                                 
20  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie van 18 december 2013 tot aanvulling van 

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de 

symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en 

gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften inzake het betrekken, 

bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 17). 
21  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB L 78 van 

24.3.2009, blz. 1). 
22  Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 

aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- de weergave van merken zwakt de hoofdboodschap van de Unie 

niet af en met name: 

 

- de weergave van merken blijft ondergeschikt (d.w.z. in een 

kleiner formaat dan de hoofdboodschap van de Unie); 

 

- de hoofdboodschap van de Unie wordt niet overschaduwd door 

het materiaal waarop een handelsmerk is aangebracht (zoals 

foto's, kleuren of symbolen enz.); 

 

- de merken zijn beperkt tot visueel materiaal (dus geen 

audiomateriaal);  

 

- alle leden van de begunstigde organisatie hebben gelijke kansen 

gekregen om hun merken te tonen en de merken worden samen, op 

even zichtbare wijze vertoond in een zone die gescheiden is van die 

van de hoofdboodschap van de Unie; 

 

- de merken worden als volgt weergegeven: 

 

- voor beurzen, business-to-business-evenementen of 

verkoopspunten: 

 

- hetzij alle merken samen in een banner aan de voorkant van 

de balie, waarbij de banner niet groter mag zijn dan 5 % 

van het totale oppervlak van de voorkant van de balie (of 

verhoudingsgewijs kleiner wanneer minder dan 5 merken 

zijn vermeld)  

 

hetzij 

 

- de merken apart, in afzonderlijke en identieke stands, op 

neutrale en identieke wijze, aan de voorkant van de balie, 

waarbij de afbeelding van de merknaam niet groter mag 

zijn dan 5 % van het totale oppervlak van de voorkant van 

de balie (of verhoudingsgewijs kleiner wanneer minder dan 

5 merken zijn vermeld); 

 

- voor websites: alle merken samen, hetzij:  

 

- in een banner onderaan de pagina, waarbij: 

 

- de banner niet groter is dan 5 % van het totale 

oppervlak van de webpagina (of verhoudingsgewijs 

kleiner wanneer minder dan 5 merken zijn vermeld), en 
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- elk merk kleiner is dan het EU-embleem (zie 

artikel 22); 

 

hetzij 

 

- op een specifieke website, apart van de homepage, op een 

neutrale en identieke wijze voor elk handelsmerk; 

 

- voor afgedrukt voorlichtings- en afzetbevorderingsmateriaal dat 

wordt verdeeld tijdens demonstraties en proeverijen: hetzij alle 

merken samen in een banner onderaan de pagina, waarbij de 

banner niet groter is dan 5 % van het totale oppervlak van de 

pagina (of verhoudingsgewijs kleiner wanneer minder dan 5 

merken zijn vermeld); 

 

(e) voor gezondheidsclaims (d.w.z. informatie over het effect van een product op de 

gezondheid):  

 

(i) ervoor zorgen dat de gezondheidsclaim [OPTIE 1 voor acties betreffende 

voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten in EU-lidstaten:  in 

overeenstemming is met de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006
23

 of is 

goedgekeurd door de nationale gezondheidsinstantie in de lidstaat waar de 

acties worden uitgevoerd][OPTIE 2 voor acties betreffende voorlichtings- en 

afzetbevorderingsactiviteiten in niet-EU-lidstaten: is goedgekeurd door de 

nationale gezondheidsinstantie in het land waar de acties worden 

uitgevoerd.][;][.] 

 

(f) [OPTIE 1 voor acties betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten in 

EU-lidstaten:  ervoor zorgen dat voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten met 

betrekking tot een nationale kwaliteitsregeling op de regeling gericht zijn en niet op 

de individuele producten (individuele producten worden dus enkel gebruikt om de 

regeling te illustreren bij wijze van ondergeschikte boodschap die de hoofdboodschap 

van de Unie niet afzwakt).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18 bis.2 Gevolgen van niet-nakoming 

 

Indien een begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27). 

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen. 

 

 

                                                 
23  Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake 

voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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ARTIKEL 19 — REEDS BESTAANDE RECHTEN EN EIGENDOM VAN DE 

RESULTATEN (INCLUSIEF INTELLECTUELE- EN 

INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN)  
 

19.1 Reeds bestaande rechten en toegangsrechten tot reeds bestaande rechten 

 

Wanneer voorafgaand aan de overeenkomst reeds intellectuele- of industriële-

eigendomsrechten (met inbegrip van rechten van derden) bestaan, moet de begunstigde een 

lijst van die rechten opstellen, met vermelding van de eigenaar en van de personen die over 

gebruiksrecht beschikken. 

 

De begunstigde moet deze lijst vóór het begin van de actie bij de lidstaat indienen. 

 

19.2 Eigendom van resultaten en gebruiksrecht  

 

De begunstigde is eigenaar van de resultaten van de actie (met inbegrip van de verslagen en 

van de gerelateerde documenten).  

 

De begunstigde moet de Commissie het recht geven de resultaten te gebruiken voor 

communicatieactiviteiten in het kader van artikel 22. 

 

19.3 Gevolgen van niet-nakoming 

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen. 

 

ARTIKEL 20 — BELANGENCONFLICTEN  

 

20.1 Verplichting tot het voorkomen van belangenconflicten 

 

De begunstigde moet alle noodzakelijke maatregelen nemen 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, stelt hij de lidstaat daarvan onverwijld formeel in kennis en 

neemt hij onmiddellijk alle noodzakelijke stappen om deze situatie te corrigeren.  

 

De lidstaat kan controleren of de genomen maatregelen afdoende zijn en kan eisen dat binnen 

een bepaalde termijn aanvullende maatregelen worden genomen. 

 

20.2 Gevolgen van niet-nakoming  
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Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan de subsidie worden verlaagd (zie artikel 27) en de overeenkomst worden 

beëindigd (zie artikel 34). 

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen. 

 

ARTIKEL 21 — VERTROUWELIJKHEID 

 

21.1 Algemene verplichting tot geheimhouding 

 

Gedurende de uitvoering van de actie en tot drie jaar na betaling van het saldo behandelen de 

partijen alle gegevens, documenten en ander materiaal (in welke vorm ook) die bij 

bekendmaking als vertrouwelijk zijn aangemerkt, vertrouwelijk ("vertrouwelijke 

informatie"). 

 

Zij mogen de vertrouwelijke informatie gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 

De geheimhoudingsverplichtingen zijn niet langer van toepassing indien: 

 

(a) de partij die de informatie heeft bekendgemaakt, de andere partij ontheft van die 

verplichtingen; 

 

(b) de informatie voor het publiek algemeen beschikbaar wordt, zonder schending van 

een geheimhoudingsplicht;  

 

(c) de bekendmaking van de vertrouwelijke informatie bij EU- of nationale wetgeving is 

voorgeschreven.  

 

21.2 Gevolgen van niet-nakoming 

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen. 

 

ARTIKEL 22 — PROMOTIE VAN DE ACTIE — ZICHTBAARHEID VAN EU-

FINANCIERING 

 

22.1 Communicatie-activiteiten van de begunstigde 

 

22.1.1 Algemene verplichting tot het promoten van de actie en de resultaten ervan 

 

De begunstigde moet de actie en de resultaten ervan promoten.  
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22.1.2 Informatie over EU-financiering — Verplichting en recht om het EU-embleem te 

gebruiken — Verplichting en recht om de slogan "Enjoy, it’s from Europe!" te 

gebruiken 

 

22.1.2.1 Op al het gebruikte informatie- en promotiemateriaal moeten het EU-embleem zijn 

aangebracht, alsook de volgende begeleidende tekst (in de ta(a)l(en) van de doelmarkt(en): 

 

 
 

 

Wanneer het EU-embleem samen met een ander logo van begunstigde wordt weergegeven, 

moet het EU-embleem voldoende opvallend zijn.  

 

Bij visuele media moeten het embleem en de tekst duidelijk zichtbaar zijn aan het begin, 

tijdens en aan het einde van de boodschap.  Bij geluidsmateriaal moet de genoemde 

vermelding duidelijk worden weergegeven aan het einde van de boodschap. 

 

Voor het nakomen van de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, mag de 

begunstigde het EU-embleem gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de 

Commissie. 

 

Deze bepaling geeft hem echter geen exclusief recht op het gebruik van het EU-embleem.  

 

Bovendien kan de begunstigde zich het EU-embleem of een soortgelijk handelsmerk of logo 

niet toe-eigenen, noch door registratie noch op enigerlei andere wijze.  

 

22.1.2.2 Alle visuele informatie en al het promotiemateriaal moet de slogan "Enjoy, it’s from 

Europe!" bevatten: 

 
 

Deze moet als volgt worden gepresenteerd: 

 

- in het Engels, maar de tekst mag in een voetnoot worden vertaald; 

 

- verticaal; 

 

- in kleur (oranje = 8-M74-Y90-K0) of in zwart-wit (oranje vervangen door zwart 

K100 en blauw door grijs K60); 
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- in een formaat dat in verhouding staat tot de afmetingen van het materiaal dat de 

slogan bevat. 

 

Naargelang van het thema van de campagne kan de slogan vergezeld gaan van een van de 

volgende vermeldingen: 

 
Thema Vermelding 

Milieu De Europese Unie steunt campagnes die tot respect voor het milieu 

aanzetten. 

Kwaliteit en 

voedselveiligheid 

De Europese Unie steunt campagnes voor de promotie van 

hoogwaardige landbouwproducten. 

Gezondheid De Europese Unie steunt campagnes die tot een gezonde 

levensstijl aanzetten.  

Diversiteit De Europese Unie steunt campagnes voor de promotie van een 

brede waaier aan landbouwproducten. 

Traditie De Europese Unie steunt campagnes voor de promotie van 

landbouwtradities. 

 

De slogan mag het EU-embleem (of de begeleidende tekst - zie hierboven) niet vervangen.  

 

22.1.3 Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid van de Commissie 

 

Alle visuele informatie en al het promotiemateriaal — behalve klein promotiemateriaal 

(kleine gadgets zoals pennen enz.) en kleine advertenties (banners op webpagina's enz.) — 

moeten de volgende disclaimer bevatten: 
 

"De samensteller van deze promotiecampagne is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. 

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde 

informatie." 

 

Bij websites moet de disclaimer zijn opgenomen in de juridische mededeling. Op sociale 

media moet de disclaimer zijn opgenomen in de profielweergave. 

 

22.2 Communicatieactiviteiten 

 

22.2.1 Recht op gebruik van de materialen, documenten en informatie van de 

begunstigde 

 

De Commissie kan van de begunstigde ontvangen informatie in verband met de actie, 

documenten — met name voor publicatie bestemde samenvattingen en openbare prestaties — 

alsook ander materiaal, zoals foto’s of audiovisueel materiaal (ook in elektronische vorm), 

gebruiken.  
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Dit laat de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van artikel 21 onverlet. 

 

Het recht om materialen, documenten en informatie van de begunstigde te gebruiken, omvat 

onder meer het volgende: 

 

(a) gebruik voor eigen doeleinden (in het bijzonder beschikbaarstelling aan personen 

die werken voor de Commissie of voor 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, legendes, andere grafische, visuele, audio- of tekstelementen), 

verwijderen van onderdelen (bv. audio- of videobestanden), in stukken verdelen, 

gebruiken in een compilatie);   

 

(d) vertaling;  

 

(e) het verlenen van toegang op individueel verzoek op grond van Verordening (EG) 

nr. 1049/2001
24

, zonder recht van reproductie of exploitatie; 

 

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

 

(g) archivering overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake 

documentenbeheer, en 

 

(h) het recht om derden te machtigen om namens de Commissie 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. 

 

Indien het gebruiksrecht afhankelijk is van rechten van derden (waaronder personeel van de 

begunstigde), moet de begunstigde ervoor zorgen 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). 

 

                                                 
24  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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Voor zover van toepassing (en voor zover door de begunstigde verstrekt), voegt de 

Commissie de volgende informatie toe:  

 
"© – [jaar] – [naam van de houder van het auteursrecht]. Alle rechten voorbehouden. Onder 

voorwaarden in licentie gegeven aan de Europese Commissie." 
 

22.3 Gevolgen van niet-nakoming 

 

Indien de begunstigde een of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan het subsidiebedrag worden verminderd (zie artikel 27).  

 

Daarnaast kunnen dergelijke gevallen van niet-nakoming leiden tot de toepassing van een of 

meer van de andere in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen.  

 

ARTIKEL 23 — VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

 

23.1 Verwerking van persoonsgegevens door de Commissie en de lidstaat  

 

Alle persoonsgegevens die onder de werkingssfeer van de overeenkomst vallen, worden door 

de Commissie verwerkt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001
25

 en 

overeenkomstig het toepasselijke EU-recht inzake gegevensbescherming (waaronder 

toestemmings- en kennisgevingsvereisten). 

 

Alle persoonsgegevens die onder de werkingssfeer van de overeenkomst vallen, worden door 

de lidstaat verwerkt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht inzake 

gegevensbescherming (waaronder toestemmings- en kennisgevingsvereisten). 

 

23.2 Verwerking van persoonsgegevens door de begunstigde  

 

Persoonsgegevens die onder de werkingssfeer van de overeenkomst vallen, worden door de 

begunstigde verwerkt overeenkomstig het toepasselijke nationale en EU-recht inzake 

gegevensbescherming (met inbegrip van toestemmings- en kennisgevingsvereisten). 

 

De begunstigde verleent zijn 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.  

 

De begunstigde stelt de personeelsleden wier persoonsgegevens door de lidstaat of de 

Commissie worden verzameld en verwerkt, hiervan in kennis.  

 

23.3 Gevolgen van niet-nakoming 

 

                                                 
25  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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Indien de begunstigde een of meer van de uit artikel 23.2 voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt, kan de lidstaat een of meer van de in hoofdstuk 6 beschreven maatregelen toepassen. 

 

ARTIKEL 24 — CESSIES VAN VORDERINGEN OP HET AGENTSCHAP 

 

Niet van toepassing 

 

HOOFDSTUK 5 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE 

BEGUNSTIGDE  

 

ARTIKEL 25 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE 

BEGUNSTIGDE 

 

25.1 Taken en verantwoordelijkheden jegens de lidstaat  

 

De begunstigde is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie en naleving van 

de overeenkomst.  

 

De begunstigde: 

 

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

 

(b) stelt de lidstaat onverwijld in kennis van gebeurtenissen of omstandigheden die 

waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de actie of deze 

vermoedelijk vertragen (zie artikel 12); 

 

(c) dient de prestaties en verslagen in bij de lidstaat (zie de artikelen 14 en 15);  

 

(d)  dient alle vereiste documenten en informatie tijdig in bij de lidstaat;  

 

en mag de bovengenoemde taken niet uitbesteden. 

 

25.2 Interne verdeling van taken en verantwoordelijkheden 

 

Niet van toepassing 

 

25.3 Interne regelingen tussen begunstigden — Consortiumovereenkomst 

 

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 
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ARTIKEL 26 — AFWIJZING VAN NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN   

 

26.1 Voorwaarden  

 

De lidstaat wijst –  [OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse 

betalingen: op het moment van een tussentijdse betaling,] bij betaling van het saldo of 

nadien – alle kosten die niet subsidiabel zijn af (zie artikel 6), met name naar aanleiding van 

controles, audits of onderzoeken (zie artikel 17). 

 

26.2 Af te wijzen niet-subsidiabele kosten — Berekening — Procedure 

 

Niet-subsidiabele kosten worden volledig afgewezen. 

 

Indien de afwijzing van de kosten geen terugvordering met zich meebrengt (zie artikel 28), 

stelt de lidstaat de begunstigde formeel in kennis van de afwijzing van kosten, de bedragen en 

de redenen (indien van toepassing samen met de kennisgeving van de verschuldigde 

bedragen; zie artikel 16.5). De begunstigde kan — binnen dertig dagen na ontvangst van de 

kennisgeving — formeel bij de lidstaat bezwaar maken met opgave van de redenen ervan.  

 

Indien de afwijzing van de kosten een terugvordering met zich meebrengt, zal de lidstaat de 

in artikel 28 beschreven contradictoire procedure met "vooraankondigingsbrief" volgen.  

 

26.3 Gevolgen 

 

Indien de lidstaat kosten afwijst op het moment van [OPTIE voor acties met verschillende 

verslagperiodes en tussentijdse betalingen: een tussentijdse betaling of] de betaling van het 

saldo, brengt hij deze kosten in mindering op de totale subsidiabele kosten die in het 

[periodiek financieel overzicht of] definitief samenvattend financieel overzicht voor de actie 

worden gedeclareerd (zie de artikelen 15.3 en 15.4). Vervolgens berekent de lidstaat het 

bedrag van [de tussentijdse betaling of] de betaling van het saldo zoals vastgesteld in 

artikel 16.3 of artikel 16.4.    

 

[OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: Indien de 

lidstaat — na een tussentijdse betaling, maar vóór de betaling van het saldo — kosten 

afwijst die in een periodiek financieel overzicht zijn gedeclareerd, brengt hij deze in 

mindering op de totale subsidiabele kosten die in het volgende samenvattend financieel 

overzicht of in het definitief samenvattend financieel overzicht voor de actie worden 

gedeclareerd. Vervolgens berekent hij het bedrag van de tussentijdse betaling of de betaling 

van het saldo zoals vastgesteld in artikel 16.3 of artikel 16.4.]    

 

Indien de lidstaat na de betaling van het saldo kosten afwijst, brengt hij het afgewezen 

bedrag in mindering op de totale subsidiabele kosten die in het definitief samenvattend 

financieel overzicht zijn gedeclareerd. Vervolgens berekent hij het herziene definitieve 

subsidiebedrag zoals vastgesteld in artikel 5.4.  

 

ARTIKEL 27 – VERLAGING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG 

 

27.1 Voorwaarden 
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De lidstaat kan het maximale subsidiebedrag — bij betaling van het saldo of nadien — 

verlagen (zie artikel 5.1), indien de begunstigde (of een natuurlijke persoon die bevoegd is 

om de begunstigde te vertegenwoordigen of namens de begunstigde besluiten te nemen) 

wezenlijke 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 

overeenkomst of de subsidietoekenningsprocedure (met inbegrip van een niet-correcte 

uitvoering van de actie, het indienen van onjuiste informatie, verzuim om de vereiste 

informatie te verstrekken, schending van ethische beginselen).  

 

27.2 In mindering te brengen bedrag –– Berekening –– Procedure 

 

Het bedrag van de verlaging is evenredig aan de ernst van de fouten, onregelmatigheden of 

fraude of van de tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen.  

 

Alvorens het subsidiebedrag te verlagen, doet de lidstaat de begunstigde formeel een 

"vooraankondigingsbrief" toekomen, waarin hij:  

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om het subsidiebedrag te verlagen, het 

beoogde bedrag van de verlaging en de redenen ervan, en 

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn 

opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Indien de lidstaat geen opmerkingen ontvangt of besluit de verlaging ondanks de ontvangen 

opmerkingen door te zetten, doet hij de betrokkene(n) formeel een bevestiging van de 

verlaging toekomen (indien van toepassing samen met de kennisgeving van de verschuldigde 

bedragen; zie artikel 16). 

 

27.3 Gevolgen  

 

Indien de lidstaat het subsidiebedrag op het moment van de betaling van het saldo verlaagt, 

berekent hij het verlaagde subsidiebedrag voor de actie en bepaalt vervolgens het als saldo 

verschuldigde bedrag (zie de artikelen 5.3.4 en 16.4). 

 

Indien de lidstaat het subsidiebedrag na de betaling van het saldo verlaagt, berekent hij het 

herziene definitieve subsidiebedrag voor de actie (zie artikel 5.4). Indien de herziening een 

lager subsidiebedrag oplevert dan het definitieve subsidiebedrag (zie artikel 5.3), vordert de 

lidstaat het verschil terug (zie artikel 28).  

 

ARTIKEL 28 — TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGDE BEDRAGEN  

 

28.1 Terug te vorderen bedrag — Berekening — Procedure 

 

De lidstaat vordert — bij de betaling van het saldo of nadien — elk bedrag dat is betaald 

maar op grond van de overeenkomst niet verschuldigd is, terug.  

 

28.1.1 Terugvordering bij de betaling van het saldo 
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Indien de betaling van het saldo in de vorm van een terugvordering geschiedt (zie 

artikel 16.4), doet de lidstaat de begunstigde formeel een "vooraankondigingsbrief" 

toekomen waarin hij:  

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om het per saldo verschuldigde bedrag terug 

te vorderen en de redenen ervan; en  

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn 

opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Indien geen opmerkingen worden ingediend of de lidstaat besluit de terugvordering ondanks 

de ontvangen opmerkingen door te zetten, bevestigt hij het terug te vorderen bedrag en doet 

hij de begunstigde formeel een debetnota toekomen, waarin de voorwaarden en de 

betalingsdatum zijn vermeld (alsook de kennisgeving van de verschuldigde bedragen; 

zie artikel 16.5). 

 

Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, vordert de lidstaat 

het bedrag terug:  

  

(a) door het — zonder toestemming van de begunstigde — te verrekenen met bedragen 

uit de EU-begroting die de Commissie aan de begunstigde verschuldigd is; 

 

(b) door het aanspreken van de financiële garantie (zie artikel 16.2); 

 

(c) door juridische maatregelen te nemen (zie artikel 41). 

 

Indien de betaling op de in de debetnota vermelde datum niet is verricht, wordt het terug te 

vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de achterstandsrente vanaf de dag die volgt 

op de in de debetnota vermelde betalingsdatum tot en met de dag waarop de lidstaat het 

volledige bedrag ontvangt. 

 

De achterstandsrente is de in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, 

bekendgemaakte rentevoet ("referentievoet") die de Europese Centrale Bank op haar 

basisherfinancieringstransacties in euro toepast en die geldt op de eerste dag van de maand 

waarin de betalingstermijn verstrijkt, vermeerderd met drieëneenhalf procentpunt.  

 

Gedeeltelijke betalingen worden eerst verrekend met onkosten, lasten en achterstandsrente en 

dan met de hoofdsom. 

 

Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 

begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 

 

28.1.2 Terugvordering van bedragen na de betaling van het saldo  

 

Als de lidstaat het definitieve subsidiebedrag voor de actie na betaling van het saldo heeft 

herzien (zie artikel 5.4) door een afwijzing van kosten of een verlaging van de subsidie, en de 
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herziening een lager subsidiebedrag oplevert dan het definitieve subsidiebedrag (zie 

artikel 5.3), zal de lidstaat het verschil terugvorderen van de begunstigde. 

 

De lidstaat doet de begunstigde formeel een vooraankondigingsbrief toekomen, waarin hij: 

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om het terug te betalen bedrag terug te 

vorderen en de redenen ervan; en 

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn 

opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Indien geen opmerkingen worden ingediend of de lidstaat besluit de terugvordering ondanks 

de ontvangen opmerkingen door te zetten, bevestigt hij het terug te vorderen bedrag en doet 

hij de 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 lidstaat 

het bedrag terug:  

  

(a) door het — zonder toestemming van de begunstigde — te verrekenen met bedragen 

uit de EU-begroting die de Commissie aan de begunstigde verschuldigd is; 

 

(b) door juridische maatregelen te nemen (zie artikel 41). 

 

Indien de betaling op de in de debetnota vermelde datum niet is verricht, wordt het terug te 

vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de achterstandsrente tegen de in 

artikel 28.1.1 bedoelde rentevoet vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde 

betalingsdatum tot en met de dag waarop de lidstaat het volledige bedrag ontvangt. 

 

Gedeeltelijke betalingen worden eerst verrekend met onkosten, lasten en achterstandsrente en 

dan met de hoofdsom. 

 

Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 

begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 

 

ARTIKEL 29 — ADMINISTRATIEVE SANCTIES 

 

29.1 Voorwaarden 

 

Overeenkomstig artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie 

legt de lidstaat administratieve sancties op indien een begunstigde:  

 

(a) onregelmatigheden heeft gepleegd of  

 

(b) ernstig in gebreke is bevonden wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen bij de 

selectieprocedure van de actie of bij de uitvoering van de actie in het kader van de 

overeenkomst. 
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De begunstigde is verantwoordelijk voor de betaling van de hem opgelegde sancties.  

 

29.2 Duur — Bedrag van de sanctie — Berekening 

 

Bij onregelmatigheden betaalt de begunstigde tweemaal het verschil tussen het oorspronkelijk 

betaalde of gevraagde bedrag en het werkelijk verschuldigde bedrag. 

 

Bij een ernstige fout, met name wanneer de in artikel 29.1, onder a), bedoelde 

onregelmatigheden zich herhalen of wanneer de begunstigde ernstig in gebreke is bevonden 

wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen bij de selectieprocedure van de acties of bij de 

uitvoering van de actie in het kader van de overeenkomst als bedoeld in artikel 29.1, onder b), 

verliest de begunstigde gedurende drie jaar vanaf de datum waarop de overtreding is 

vastgesteld, het recht om deel te nemen aan voorlichtings- en afzetbevorderingsacties. 

 

29.3 Procedure 

 

Alvorens een sanctie op te leggen, doet de lidstaat de betrokken begunstigde formeel een 

kennisgeving toekomen, waarin hij: 

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om een sanctie op te leggen, de duur of het 

bedrag ervan, en de redenen ervan, en 

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen zijn opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Indien de lidstaat geen opmerkingen ontvangt of besluit de sanctie ondanks de ontvangen 

opmerkingen op te leggen, doet hij de begunstigde formeel een bevestiging van de sanctie 

toekomen en brengt hij –– in geval van financiële sancties — het bedrag van de sanctie in 

mindering op de betaling van het saldo of doet hij 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 lidstaat het 

bedrag terugvorderen:  

 

a)  door het — zonder toestemming van de begunstigde — te verrekenen met bedragen 

uit de EU-begroting die de Commissie aan de begunstigde verschuldigd is; 

 

b)  door juridische maatregelen te nemen (zie artikel 41). 

 

Indien de betaling op de in de debetnota vermelde datum niet is verricht, wordt het terug te 

vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de achterstandsrente tegen de in 

artikel 28.1.1 bedoelde rentevoet vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde 

betalingsdatum tot en met de dag waarop de lidstaat het volledige bedrag ontvangt. 

 

Gedeeltelijke betalingen worden eerst verrekend met onkosten, lasten en achterstandsrente en 

dan met de hoofdsom. 

 

Bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de 

begunstigde, tenzij Richtlijn 2007/64/EG van toepassing is. 
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AFDELING 2 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 

 

ARTIKEL 30 — AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE  

 

30.1 Aansprakelijkheid van de lidstaat en de Commissie 

 

De lidstaat noch de Commissie kan aansprakelijk worden gesteld voor door de begunstigde of 

derden als gevolg van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst geleden schade, noch voor 

grove nalatigheid. 

 

De lidstaat noch de Commissie kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg 

van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst is veroorzaakt door de begunstigde of door bij 

de actie betrokken derden.  

 

30.2 Aansprakelijkheid van de begunstigde 

 

30.2.1 Voorwaarden 

 

Behalve in geval van overmacht (zie artikel 35) vergoedt de begunstigde alle schade die de 

lidstaat lijdt als gevolg van de uitvoering van de actie of omdat de actie niet volledig in 

overeenstemming met de overeenkomst is uitgevoerd.  

 

De begunstigde is verantwoordelijk voor de betaling van de schadevergoeding die van hem 

wordt geëist. 

 

30.2.2 Bedrag van de schadevergoeding — Berekening 

 

Het bedrag dat de lidstaat van de begunstigde kan eisen, komt overeen met de door de 

begunstigde veroorzaakte schade. 

 

30.2.3 Procedure  

 

Alvorens schadevergoeding te eisen, doet de lidstaat de begunstigde formeel een 

kennisgeving toekomen, waarin hij: 

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om schadevergoeding te eisen, het bedrag 

en de redenen ervan, en 

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen zijn opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Indien de lidstaat geen opmerkingen ontvangt of besluit ondanks de ontvangen opmerkingen 

schadevergoeding te eisen, doet hij de betrokkene(n) 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, kan de lidstaat het 

bedrag terugvorderen:  
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a)  door het — zonder toestemming van de begunstigde — te verrekenen met bedragen 

uit de EU-begroting die de Commissie aan de begunstigde verschuldigd is; 

 

b)  door juridische maatregelen te nemen (zie artikel 41).  

 

Indien de betaling op de in de debetnota vermelde datum niet is verricht, wordt het terug te 

vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de achterstandsrente tegen de in 

artikel 28.1.1 bedoelde rentevoet vanaf de dag die volgt op de in de debetnota vermelde 

betalingsdatum tot en met de dag waarop de lidstaat het volledige bedrag ontvangt. 

 

Gedeeltelijke betalingen worden eerst verrekend met onkosten, lasten en achterstandsrente en 

dan met 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 31 — OPSCHORTING VAN DE BETALINGSTERMIJN  

 

31.1 Voorwaarden 

 

De lidstaat kan de betalingstermijn (zie de artikelen 16.2 en 16.4) te allen tijde opschorten, 

indien een verzoek om betaling (zie artikel 15) niet kan worden goedgekeurd omdat:  

 

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

artikel 15);  

 

(b) het (de) technische of financiële verslag(en) niet is/zijn ingediend of niet volledig 

is/zijn, of aanvullende informatie vereist is, of 

 

(c) twijfel bestaat over de subsidiabiliteit van de in het (de) financiële overzicht(en) 

gedeclareerde kosten en aanvullende controles, audits of onderzoeken vereist zijn. 

 

31.2 Procedure 

 

De lidstaat stelt de begunstigde formeel in kennis van de opschorting en de redenen ervan.  

 

De opschorting gaat in op de dag dat de lidstaat de kennisgeving verzendt (zie artikel 36).  

 

Indien de redenen voor opschorting van de betalingstermijn niet meer gelden, wordt de 

opschorting opgeheven, en loopt de resterende periode door. 

 

Indien de opschorting langer duurt dan twee maanden, kan de begunstigde de lidstaat vragen 

of de opschorting zal voortduren.  
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Indien de betalingstermijn is opgeschort omdat het (de) technische of financiële verslag(en) 

niet aan de eisen voldoet (voldoen) (zie artikel 15) en het herziene verslag of het herziene 

overzicht niet is ingediend, hetzij wel is ingediend maar eveneens afgekeurd, kan de lidstaat 

ook de overeenkomst beëindigen (zie artikel 34.3.1 onder i)). 

 

ARTIKEL 32 — OPSCHORTING VAN BETALINGEN  

 

32.1 Voorwaarden  

 

De lidstaat kan de voorfinanciering [OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes 

en tussentijdse betalingen: en de tussentijdse betalingen] of de betaling van het saldo te allen 

tijde geheel of gedeeltelijk opschorten, indien de begunstigde (of een natuurlijke persoon die 

bevoegd is de begunstigde te vertegenwoordigen of namens de begunstigde besluiten te 

nemen) wezenlijke 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 overeenkomst of de subsidietoekenningsprocedure (met inbegrip van een niet-correcte 

uitvoering van de actie, het indienen van onjuiste informatie, verzuim om de vereiste 

informatie te verstrekken, schending van ethische beginselen), of daarvan wordt verdacht. 

 

Indien de betaling van het saldo wordt opgeschort, wordt de betaling (of terugvordering) van 

het (de) betrokken bedrag(en) nadat de opschorting is opgeheven, aanzien als de betaling die 

de actie afsluit. 

 

32.2 Procedure 

 

Alvorens de betalingen op te schorten, doet de lidstaat de begunstigde formeel een 

kennisgeving toekomen, waarin hij:  

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om de betalingen op te schorten en de redenen 

ervan, en  

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn 

opmerkingen kenbaar te maken. 

  

Indien de lidstaat geen opmerkingen ontvangt of besluit de procedure ondanks de ontvangen 

opmerkingen door te zetten, doet hij de betrokkene formeel een bevestiging van de 

opschorting toekomen. In andere gevallen stelt hij de betrokkene er formeel van in kennis dat 

de opschortingsprocedure niet wordt voortgezet.  

 

De opschorting gaat in op de dag dat de lidstaat de bevestiging verzendt.  

 

Indien aan de voorwaarden voor de hervatting van de betalingen wordt voldaan, wordt de 

opschorting opgeheven. De lidstaat stelt de begunstigde hiervan formeel in kennis. 

 

[OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: Tijdens 

de opschorting mag (mogen) het (de) periodieke verslag(en) voor alle verslagperiodes 

behalve de laatste (zie artikel 15.3) geen financiële overzichten van de begunstigde bevatten. 

De begunstigde moet deze opnemen in het volgende periodieke verslag nadat de opschorting 
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is opgeheven, of — indien de opschorting niet is opgeheven vóór het einde van de actie — in 

het laatste periodieke verslag.]  

 

De begunstigde mag de uitvoering van de actie opschorten (zie artikel 33.1) of de 

overeenkomst beëindigen (zie de artikelen 34.1 en 34.2). 

 

ARTIKEL 33 — OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE ACTIE  

 

33.1 Opschorting door de begunstigde van de uitvoering van de actie 

 

33.1.1  Voorwaarden  

 

De begunstigde mag de uitvoering van de actie of een deel ervan opschorten, indien 

uitzonderlijke omstandigheden — met name overmacht (zie artikel 35) — de uitvoering 

onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken.  

 

33.1.2  Procedure 

 

De begunstigde moet de lidstaat onverwijld formeel van de opschorting in kennis stellen (zie 

artikel 36) en daarbij het volgende vermelden: 

 

- de redenen ervan en  

 

- de verwachte datum van hervatting. 

 

De opschorting gaat in op de dag dat de lidstaat de kennisgeving ontvangt. 

 

Wanneer de omstandigheden de hervatting van de uitvoering mogelijk maken, moet de 

begunstigde de lidstaat daarvan onverwijld in kennis stellen en om een wijziging van de 

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 noodzakelijk zijn om de actie 

aan de nieuwe situatie aan te passen (zie artikel 39) — tenzij de overeenkomst is beëindigd 

(zie artikel 34). 

 

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).  

 

33.2 Opschorting door de lidstaat van de uitvoering van de actie 

 

33.2.1  Voorwaarden 

 

De lidstaat kan de uitvoering van de actie of van een deel ervan opschorten indien de 

begunstigde (of een natuurlijke persoon die bevoegd is de begunstigde te vertegenwoordigen 

of namens de begunstigde besluiten te nemen) wezenlijke fouten heeft begaan, 

onregelmatigheden of fraude heeft gepleegd of ernstig in gebreke is bevonden wegens niet-
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nakoming van zijn verplichtingen in het kader van de overeenkomst of de 

subsidietoekenningsprocedure (met inbegrip van een niet-correcte uitvoering van de actie, het 

indienen van onjuiste informatie, verzuim om de vereiste informatie te verstrekken, 

schending van ethische beginselen) of daarvan wordt verdacht.  

 

33.2.2  Procedure 

 

Alvorens de uitvoering van de actie op te schorten, doet de lidstaat de begunstigde formeel 

een kennisgeving toekomen, waarin hij: 

 

- hem in kennis stelt van zijn voornemen om de uitvoering op te schorten en de redenen 

ervan, en  

 

- hem verzoekt binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving zijn 

opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Indien de lidstaat geen opmerkingen ontvangt of besluit de procedure ondanks de ontvangen 

opmerkingen door te zetten, doet hij de betrokkene formeel een bevestiging van de 

opschorting toekomen. In andere gevallen stelt hij de begunstigde er formeel van in kennis 

dat de procedure niet wordt voortgezet.  

 

De opschorting gaat in vijf dagen nadat de begunstigde de bevestiging heeft ontvangen (of 

op een in de kennisgeving vastgestelde latere datum). 

 

De opschorting wordt opgeheven indien aan de voorwaarden voor hervatting van de 

uitvoering van de actie wordt voldaan.  

 

De begunstigde wordt formeel van de opheffing in kennis gesteld en de 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 noodzakelijk zijn om de actie aan de 

nieuwe situatie aan te passen (zie artikel 39) — tenzij de overeenkomst reeds is beëindigd 

(zie artikel 34). 

 

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 begunstigde kan aan een opschorting door de lidstaat geen recht op schadeloosstelling 

ontlenen (zie artikel 30). 

 

De opschorting van de uitvoering van de actie laat het recht van de lidstaat om de 

overeenkomst te beëindigen (zie artikel 34), het subsidiebedrag te verlagen of onverschuldigd 

betaalde bedragen terug te vorderen (zie de artikelen 27 en 28) onverlet. 

 

ARTIKEL 34 — BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  

 

34.1 Beëindiging van de overeenkomst door de begunstigde  
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34.1.1  Voorwaarden en procedure 

 

De begunstigde kan de overeenkomst beëindigen. 

 

De begunstigde moet de lidstaat formeel van de beëindiging in kennis stellen (zie artikel 36), 

en daarbij het volgende vermelden: 

 

- de redenen ervan en  

 

- de datum waarop de beëindiging van kracht wordt. Deze datum moet na de datum van 

de kennisgeving liggen. 

 

Indien geen redenen worden opgegeven of de lidstaat oordeelt dat de redenen de beëindiging 

niet rechtvaardigen, wordt de overeenkomst geacht "op niet-correcte wijze te zijn 

beëindigd". 

 

De beëindiging gaat in op de in de kennisgeving vermelde datum. 

 

34.1.2 Gevolgen 

 

De begunstigde moet — binnen negentig dagen nadat de beëindiging van kracht is geworden 

— [OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: een 

periodiek verslag (voor de resterende verslagperiode tot de beëindiging; zie artikel 15.3) en] 

het eindverslag (zie artikel 15.4) indienen. 

 

Indien de lidstaat het (de) verslag(en) niet binnen de termijn ontvangt (zie boven), [OPTIE 1 

voor acties met één verslagperiode en GEEN tussentijdse betalingen: worden geen kosten 

vergoed] [OPTIE 2 voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse 

betalingen: zullen alleen de in een goedgekeurd periodiek verslag opgenomen kosten in 

aanmerking worden genomen].  

 

De lidstaat berekent op basis van het (de) ingediende verslag(en) het definitieve 

subsidiebedrag (zie artikel 5.3) en het saldo (zie artikel 16.4). 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. 

 

Niet-correcte beëindiging kan een verlaging van het subsidiebedrag tot gevolg hebben (zie 

artikel 27). 

 

Na de beëindiging blijven de verplichtingen van de begunstigde (zie met name de 

artikelen 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 en 28) van toepassing.  

 

34.2 Beëindiging van de deelname van een of meer begunstigden, door de 

begunstigden  

 

Niet van toepassing 
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34.3 Beëindiging van de overeenkomst door de lidstaat 

 

34.3.1  Voorwaarden 

 

De lidstaat kan de overeenkomst beëindigen als: 

 

(a) niet van toepassing; 

 

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

eigendomssituatie van de begunstigde de uitvoering van de actie substantieel zou 

kunnen beïnvloeden of vertragen of vragen oproept over het besluit om de subsidie 

toe te kennen; 

 

(c) niet van toepassing;  

  

(d) de uitvoering van de actie wordt verhinderd door overmacht (zie artikel 35) of door de 

begunstigde wordt opgeschort (zie artikel 33.1) en ofwel: 

 

(i) hervatting onmogelijk is, ofwel 

 

(ii)  de noodzakelijke wijzigingen in de overeenkomst vragen oproepen over het 

besluit om de subsidie toe te kennen of een inbreuk vormen op het beginsel 

van gelijke behandeling van aanvragers; 

 

(e) de 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) de 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 om 

het even welke grond; 

 

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

socialezekerheidswetgeving;  

 

(h) de 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 een andere illegale activiteit; 

 

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

vertegenwoordigen of namens de begunstigde besluiten te nemen) zich schuldig heeft 

gemaakt aan: 

 

(i) wezenlijke fouten, onregelmatigheden of fraude, of  
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(ii) ernstige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen in het kader van 

de overeenkomst of de subsidietoekenningsprocedure (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); 

 

(j) niet van toepassing; 

 

(k) niet van toepassing. 

 

34.3.2  Procedure  

 

Alvorens de overeenkomst te beëindigen, doet de lidstaat de begunstigde formeel een 

kennisgeving toekomen, waarin hij:  

 

- in kennis stelt van zijn voornemen om de overeenkomst te beëindigen en de redenen 

ervan, en 

 

- verzoekt om binnen dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving opmerkingen in 

te dienen en — in geval van punt (i.ii) hierboven — de lidstaat in kennis te stellen van 

de maatregelen om de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst te waarborgen.   

 

Indien de lidstaat geen opmerkingen ontvangt of besluit de procedure voort te zetten ondanks 

de ontvangen opmerkingen, zal hij de begunstigde een formele bevestiging van de 

beëindiging en de datum waarop deze van kracht wordt, doen toekomen. In andere gevallen 

stelt hij de begunstigde er formeel van in kennis dat de procedure niet wordt voortgezet.  

 

De beëindiging zal ingaan: 

 

- voor beëindigingen krachtens het bepaalde onder b), e), g), en i.ii) hierboven: op de in 

de kennisgeving van de bevestiging vermelde datum (zie hierboven); 

 

- voor beëindigingen krachtens het bepaalde onder d), f), h) en i.i) hierboven: op de dag 

na de datum waarop de begunstigde de kennisgeving van de bevestiging ontvangt. 

 

34.3.3 Gevolgen  

 

De begunstigde moet — binnen negentig dagen nadat de beëindiging van kracht is geworden 

— [OPTIE voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: een 

periodiek verslag (voor de resterende verslagperiode tot de beëindiging; zie artikel 15.3) en] 

het eindverslag (zie artikel 15.4) indienen. 

 

Indien de overeenkomst wordt beëindigd wegens niet-nakoming van de verplichting om het 

(de) verslag(en) in te dienen (zie de artikelen 15.8 en 34.3.1, onder i)), kan de begunstigde na 

de beëindiging geen verslag(en) meer indienen. 
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Indien de lidstaat het (de) verslag(en) niet binnen de termijn ontvangt (zie boven), [OPTIE 1 

voor acties met één verslagperiode en GEEN tussentijdse betalingen: worden geen kosten 

vergoed] [OPTIE 2 voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse 

betalingen: zullen alleen de in een goedgekeurd periodiek verslag opgenomen kosten in 

aanmerking worden genomen]. 

 

De lidstaat berekent op basis van het (de) ingediende verslag(en) het definitieve 

subsidiebedrag (zie artikel 5.3) en het saldo (zie artikel 16.4). Alleen kosten die zijn gemaakt 

totdat de beëindiging van kracht wordt, zijn subsidiabel (zie artikel 6). Kosten in verband met 

na de beëindiging uit te voeren contracten zijn niet subsidiabel. 

 

Dit laat het recht van de lidstaat om de subsidie te verlagen (zie artikel 27) of om 

administratieve sancties op te leggen (artikel 29) onverlet.  

 

De begunstigde kan aan een beëindiging door de lidstaat geen recht op schadeloosstelling 

ontlenen (zie artikel 30). 

 

Na de beëindiging blijven de verplichtingen van de begunstigde (zie met name de 

artikelen 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 en 28) van toepassing.  

 

 

AFDELING 4 OVERMACHT 

 

ARTIKEL 35 — OVERMACHT  

 

 Onder "overmacht" wordt verstaan elke situatie of gebeurtenis die: 

 

- een partij 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 door een bij de 

actie betrokken derde), en 

 

- onvermijdelijk blijkt te zijn ofschoon alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen.  

 

De volgende omstandigheden kunnen niet worden aangevoerd als overmacht: 

 

- de niet-verrichting van een dienst, een defect in uitrusting of materiaal of 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. 
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Elke situatie die overmacht vormt, moet onverwijld formeel worden meegedeeld aan de 

andere partij onder vermelding van de aard ervan, de waarschijnlijke 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 36 — COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN 

 

36.1 Communicatie – Vorm en middelen  

 

De communicatie in het kader van de overeenkomst (informatie, verzoeken, ingediende 

documenten, "formele kennisgevingen" enz.) moet: 

 

- schriftelijk worden opgesteld;  

 

- het nummer van de overeenkomst bevatten, en 

 

- zijn opgesteld met gebruikmaking van de eventueel ter beschikking gestelde 

formulieren en modellen. 

 

Behalve voor formele kennisgevingen dienen de partijen gebruik te maken van elektronische 

middelen. 

 

Formele kennisgevingen moeten worden verzonden per aangetekende post met bewijs van 

bezorging ("formele kennisgeving op papier"). 

 

36.2 Datum van de communicatie  

 

Mededelingen worden geacht te zijn gedaan zodra ze door de verzendende partij zijn 

verzonden (d.w.z. op de datum en het tijdstip dat ze worden verzonden). 

 

Formele kennisgevingen op papier die per aangetekende post met bewijs van bezorging 

zijn verzonden, 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. 

  

36.3 Adressen voor de communicatie 
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Aan de lidstaat geadresseerde formele kennisgevingen op papier moeten naar het volgende 

adres worden gezonden:  

 

Lidstaat 

Unit [invullen]  

Adres 

E-mail: [invullen] 

 

Aan de begunstigde geadresseerde formele kennisgevingen op papier moeten worden 

gezonden aan zijn postadres als vermeld in het register van begunstigden op het 

deelnemersportaal.  

 

ARTIKEL 37 — INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST  

 

37.1 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. 

 

37.2 Voorrechten en immuniteiten  

 

Niet van toepassing 

 

ARTIKEL 38 – BEREKENING VAN TERMIJNEN, DATA EN TIJDSLIMIETEN  

 

In overeenstemming met Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71
26

 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 39 — WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST  

 

39.1 Voorwaarden 

 

De overeenkomst kan worden gewijzigd, tenzij de wijzigingen veranderingen in de 

overeenkomst met zich meebrengen die vragen oproepen over het besluit om de subsidie toe 

te kennen of een inbreuk zou vormen op het beginsel van gelijke behandeling van aanvragers.  

 

Elke partij kan om een wijziging van de overeenkomst verzoeken. 

 

39.2 Procedure 

                                                 
26  Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels 

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 partij die om een wijziging verzoekt, moet een wijzigingsverzoek indienen (zie 

artikel 36). 

 

Het wijzigingsverzoek moet de volgende elementen omvatten: 

 

- de redenen ervan en 

 

- passende ondersteunende documenten. 

 

De lidstaat kan verzoeken om aanvullende gegevens. 

 

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 

lidstaat heeft verzocht) ondertekenen. Indien zij niet instemt met het verzoek, moet zij dit 

binnen dezelfde termijn formeel meedelen. De termijn kan worden verlengd indien dat nodig 

is voor de beoordeling van het verzoek. Indien binnen de vastgestelde termijn geen 

kennisgeving wordt ontvangen, wordt het verzoek geacht te zijn afgewezen.  

 

Een wijziging wordt van kracht op de dag van de ondertekening door de ontvangende partij.  

 

Een wijziging treedt in werking op de door de partijen overeengekomen datum of, bij 

ontstentenis daarvan, op de datum waarop de wijziging in werking treedt.  

 

ARTIKEL 40 — TOETREDING TOT DE OVEREENKOMST 

 

Niet van toepassing 

 

ARTIKEL 41 — TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING  

 

41.1 Toepasselijk recht 

 

Op de overeenkomst is het recht van de Unie van toepassing, indien nodig aangevuld door het 

recht van de lidstaat.  

 

41.2 Geschillenbeslechting 

 

Indien het geschil inzake de interpretatie, toepassing of geldigheid niet in der minne kan 

worden geschikt, zijn de rechtbanken van de lidstaat bevoegd. 

 

ARTIKEL 42 — INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST  

 

De overeenkomst zal in werking treden op de dag van de ondertekening door de lidstaat of de 

begunstigde, afhankelijk van wie dit als laatste doet.  

 

 

 

HANDTEKENINGEN 
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Voor de begunstigde     Voor de lidstaat 

 

[functie/voornaam/achternaam]    [voornaam/achternaam] 

 

Gedaan te [plaats], op [datum]        Gedaan te [plaats], op [datum] 
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BIJLAGE 1 

 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIE – Deel B van de aanvraag 

 

 



Subsidieovereenkomst nummer: [nummer invullen] [acroniem invullen] [code van de oproep invullen] 

 

Modelsubsidieovereenkomst: Mono Agri Promo MSO — Mono: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

 

 

i print format 

A4 landscape

A. Direct personnel 

costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs

Reimbursem

ent rate %
3 

Maximum EU 

contribution
4

Maximum 

grant 

amount
5

Income generated by the 

action

Financial 

contribut

ions 

given to 

the 

beneficia

ry by its 

Action’s 

total 

receipts

A.1 Employees (or 

equivalent)   
C.1 Travel

C.2 Equipment

C.3 Other goods 

and services

Flat-rate
8

4%

Total beneficiary 

[short name 

beneficiary]

j k = i  + j

2 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (received under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating 

grant during the action's duration cannot claim any indirect costs for the year(s)/reporting period(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D.)

3  See Article 5.2 for the reimbursement rate.
4 This is the theoretical amount of the EU contribution calculated by multiplying the total costs of the beneficiary and the reimbursement rate (see Article 5.2). This  theoretical amount is 

capped by the 'maximum grant amount'.

5 The 'maximum grant amount' normally corresponds to the requested grant, but may be lower.

7 See Article 5.2 for the cost forms.

8 Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

6
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions given to the beneficiary by its members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are 

NOT allowed. 

1 See Article 6 for the eligibility conditions

A.2 Natural persons 

under direct contract 

and seconded 

persons

a b c
d = 

0,04 * a

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i) i

Cost form
7

MODEL ANNEX 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

Estimated eligible 
1 costs (per budget category)

Actual Actual Actual 

EU contribution Action's estimated receipts
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BIJLAGE 3 

TOETREDINGSFORMULIER VOOR BEGUNSTIGDEN 

Niet van toepassing  
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i print format A4 

landscape

A. Direct 

personnel costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs

Income 

generated by the 

action

Financial 

contributions 

given to the 

beneficiary by its 

members
3

Total receipts
Reimburseme

nt rate %
4

Maximum EU 

constribution 
5

Requested EU 

contribution 6

A.1 Employees (or 

equivalent) 
C.1 Travel

A.2 Natural persons 

under direct contract
C.2 Equipment

and seconded 

persons C.3 Other goods and 

services

Flat-rate
8

4%

[short name beneficiary]

                                               MODEL ANNEX 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

FINANCIAL STATEMENT FOR BENEFICIARY [name] FOR REPORTING PERIOD [reporting period]

Eligible 
1 costs (per budget category) EU contribution

Cost form
7 Actual Actual Actual 

Receipts

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

5 
This is the theoretical amount of EU contribution calculated by multiplying the reimbursement rate by the total costs declared. 

7
   See Article 5 for the cost forms.

8 
  Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

For the last reporting period: that all the receipts have been declared (see Article 5.3.3).

i Please declare ALL eligible costs, even if  they exceed the amounts indicated in the estimated budget (see Annex 2). Only amounts that were declared in your individual financial statements can be later on taken into account, if 

other costs turn out to be ineligible.

2
 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (receive d under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating grant during the duration of the action cannot 

claim any indirect costs for the year(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D).

1
 See Article 6 for the eligibility conditions.

6   You may request up to the amount of 'maximum EU contribution',  however it may have to be less.

3
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions by the beneficiary's members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are NOT allowed.

4
 See Article 5.2 for the reimbursement rate.

The beneficiary hereby confirms that:

The information provided is complete, reliable and true.

The costs declared are eligible (see Article 6).

The costs can be substantiated by adequate records and supporting documentation that will be produced upon request or in the context of checks, reviews, audits and investigations (see Articles 12, 13 and 17).
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BIJLAGE 5 

 

MODEL CERTIFICAAT BETREFFENDE HET FINANCIËLE OVERZICHT 

 

 
Dit document bevat: 

 

- de doelstellingen en de reikwijdte van het onafhankelijke verslag van feitelijke 

bevindingen betreffende kosten die worden gedeclareerd in het kader van een 

subsidieovereenkomst voor de afzetbevordering voor landbouwproducten - 

Monoprogramma, en 

 

- een model voor het certificaat betreffende het financiële overzicht 

 

1.  Achtergrond en onderwerp 

 

[OPTIE 1 voor acties met één verslagperiode en GEEN tussentijdse betalingen: De 

begunstigde moet bij de lidstaat binnen negentig dagen na afloop van de verslagperiode een 

eindverslag indienen, dat (naast andere documenten en tenzij anders bepaald in artikel 15 van 

de subsidieovereenkomst) een gecertificeerd financieel overzicht (zie voorgesteld model 

hieronder) moet bevatten indien: 

 

- het bedrag van de betalingen waarom de begunstigde verzoekt ter vergoeding van de 

daadwerkelijke kosten 325 000 euro of meer bedraagt, en 

 

- de maximale EU-bijdrage voor de begunstigde in de geraamde begroting (zie 

bijlage 2), ter vergoeding van de daadwerkelijke kosten 750 000 euro of meer 

bedraagt.] 

 

[OPTIE 2 voor acties met verschillende verslagperiodes en tussentijdse betalingen: De 

begunstigde moet bij de lidstaat binnen zestig dagen na afloop van elke verslagperiode een 

periodiek verslag indienen, dat (naast andere documenten en tenzij anders bepaald in 

artikel 15 van de subsidieovereenkomst) een gecertificeerd financieel overzicht (zie 

voorgesteld model hieronder) moet bevatten indien: 

 

- het bedrag van de betalingen waarom de begunstigde verzoekt ter vergoeding van de 

daadwerkelijke kosten 325 000 euro of meer bedraagt, en 

 

- de maximale EU-bijdrage voor de begunstigde in de geraamde begroting (zie 

bijlage 2), ter vergoeding van de daadwerkelijke kosten 750 000 euro of meer 

bedraagt.] 

 

Doelstelling van de audit waarop het gecertificeerd financieel overzicht is gebaseerd, is de 

lidstaten een "redelijke mate van zekerheid"
1
 te bieden dat de begunstigde bij het declareren 

                                                 
1  D.w.z. een hoge betrouwbaarheidsgraad. 
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van de subsidiabele kosten in het kader van de overeenkomst (en, indien relevant, tijdens de 

actie gegenereerde inkomsten) de toepasselijke wettelijke en financiële bepalingen van de 

subsidieovereenkomst in acht neemt. 

 

De reikwijdte van de audit is beperkt tot de verificatie van de in het gecertificeerd financieel 

overzicht opgenomen subsidiabele kosten. De audit moet worden uitgevoerd volgens punt 3 

hieronder. 

 

De certificerende auditors moeten de audit uitvoeren volgens de algemeen aanvaarde 

auditnormen en aangeven welke normen ze hebben toegepast. Ze moeten er steeds rekening 

mee houden dat ze voor het opstellen van een gecertificeerd financieel overzicht een 

systeemgerichte audit moeten uitvoeren en geen gebruikelijke wettelijke audit. De 

subsidiabiliteitscriteria in de subsidieovereenkomst hebben altijd voorrang boven de 

gebruikelijke boekhoudkundige praktijken. 

 

Van de begunstigde en de auditor wordt verwacht dat ze alle vragen over feitelijke gegevens 

of gedetailleerde berekeningen behandelen voordat het financiële overzicht en het 

begeleidende certificaat worden ingediend. Ook wordt aanbevolen dat de begunstigde de 

inleidende opmerkingen en suggesties van de auditor in acht neemt om een oordeel met 

beperking te vermijden of de reikwijdte van de beperking te reduceren. 

 

Aangezien het certificaat de belangrijkste bron van zekerheid is voor kostendeclaraties en 

betalingen, zullen bedragen gemakkelijker subsidiabel worden geacht indien een "certificaat 

zonder beperking" wordt verschaft. 

 

De indiening van een certificaat laat het recht van de lidstaat om zijn eigen beoordeling of 

audits uit te voeren onverlet. De terugbetaling van kosten die worden bestreken door het 

certificaat belet de lidstaat, de Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de 

Europese Rekenkamer ook niet om controles, audits en onderzoeken uit te voeren 

overeenkomstig artikel 17 van de subsidieovereenkomst. 

 

De lidstaat verwacht dat de auditors de certificaten afgeven volgens de strengste professionele 

normen. 

 

2.  Auditors die een certificaat mogen afgeven 

 

Het staat de begunstigde vrij om een gekwalificeerde externe auditor te kiezen, met inbegrip 

van de externe auditor waarop hij gewoonlijk een beroep doet, mits: 

 

- de externe auditor onafhankelijk is van de begunstigde, en 

 

- de bepalingen van Richtlijn 2006/43/EC
2
 worden nageleefd. 

 

                                                 
2  Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 

controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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Onafhankelijkheid is een van de kwaliteiten die de auditor in staat stellen om aan de hand van 

een onpartijdig oordeel en een objectieve afweging van de geconstateerde feiten tot een 

oordeel of besluit te komen. Dat houdt ook in dat de auditor te werk gaat zonder enige vorm 

van aanwijzingen of tussenkomst van de begunstigde. 

 

De auditors worden geacht diensten te verlenen aan de begunstigden in het kader van een 

koopovereenkomst in de zin van artikel 9 van de subsidieovereenkomst. Dat betekent dat de 

kosten van het gecertificeerd financieel overzicht normalerwijze als voor de actie gemaakte 

kosten mogen worden gedeclareerd indien is voldaan aan de subsidiabiliteitsregels van de 

artikelen 6 en 9.1.1 van de subsidieovereenkomst (met name beste prijs-kwaliteitsverhouding 

en geen belangenconflict; zie ook hieronder: subsidiabiliteit van kosten voor andere goederen 

en diensten). Wanneer de begunstigde een beroep doet op zijn gebruikelijke externe auditor, 

wordt aangenomen dat zij reeds een overeenkomst hebben die voldoet aan deze bepalingen en 

is er geen verplichting om op zoek te gaan naar nieuwe inschrijvers. Wanneer de begunstigde 

een beroep doet op een andere dan zijn gebruikelijke externe auditor, moet hij deze selecteren 

volgens de regels in artikel 9.1.1. 

 

Overheidsinstanties kunnen opteren voor een externe auditor of een bevoegde ambtenaar. In 

het laatste geval wordt de onafhankelijkheid van de auditor gewoonlijk gedefinieerd als 

"feitelijke en schijnbare" onafhankelijkheid van de gecontroleerde begunstigde. Een 

voorafgaande vereiste is dat deze ambtenaar op geen enkele wijze betrokken was bij de 

opstelling van de financiële overzichten. De desbetreffende nationale instanties geven de 

ambtenaar de rechtsbevoegdheid om audits uit te voeren bij die specifieke overheidsinstantie. 

Het certificaat dient naar die aanstelling te verwijzen. 

 

3.  Auditmethode en verwachte resultaten 

 

3.1  Verificatie van de subsidiabiliteit van de gedeclareerde kosten 

 

De auditor moet zijn verificatie verrichten op basis van onderzoek en analyse, 

(her)berekening, vergelijking, ander detailonderzoek, waarnemingen ter plaatse, inspectie van 

registers en documenten en gesprekken met de begunstigde (en de personen die voor de 

begunstigde werken).   

 

De auditor moet de volgende documentatie onderzoeken: 

 de subsidieovereenkomst en eventuele wijzigingen ervan, 

 het (de) periodieke en of eindverslag(en), 

 voor personeelskosten 

o loonstroken, 

o tijdregistratieroosters, 

o arbeidsovereenkomsten, 

o andere documenten (bv. boekhouding van het personeel, wetgeving inzake 

sociale zekerheid, facturen, ontvangstbewijzen enz.), 

o betalingsbewijzen, 

 voor reis- en verblijfkosten 

o de interne voorschriften van de begunstigde inzake reizen, 

o vervoersfacturen en -kaartjes (indien van toepassing), 
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o verklaringen van de begunstigde, 

o andere documenten (bewijs van aanwezigheid, zoals notulen van 

vergaderingen, verslagen enz.), 

o betalingsbewijzen, 

 voor kosten voor apparatuur 

o facturen, 

o leveringsbonnen / certificaten van eerste gebruik, 

o betalingsbewijzen, 

o berekeningsmethode voor afschrijving, 

 voor onderaanneming 

o de aanbesteding, 

o inschrijvingen (indien van toepassing), 

o rechtvaardiging voor de keuze van onderaannemer, 

o overeenkomsten met de onderaannemers, 

o facturen, 

o verklaringen van de begunstigde, 

o betalingsbewijzen, 

o andere documenten: bv. nationale voorschriften inzake openbare aanbesteding 

indien van toepassing, EU-richtlijnen enz., 

 voor kosten voor andere goederen en diensten 

o facturen, 

o betalingsbewijzen, en 

o andere relevante boekhoudkundige documenten. 

 

Algemene subsidiabiliteitsvoorschriften 

 

De auditor moet nagaan of de gedeclareerde kosten in overeenstemming zijn met de algemene 

subsidiabiliteitsvoorschriften die zijn vastgesteld in artikel 6.1 van de subsidieovereenkomst. 

 

De kosten moeten met name: 

 werkelijk zijn gemaakt door de begunstigde; 

 verband houden met het voorwerp van de subsidieovereenkomst en zijn vermeld in de 

geraamde begroting van de begunstigde (d.w.z. de laatste versie van bijlage 2); 

 noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesubsidieerde actie; 

 redelijk en gerechtvaardigd zijn en voldoen aan de vereisten van goed financieel 

beheer, met name wat zuinigheid en efficiëntie betreft
3
; 

 zijn gemaakt tijdens de actie, zoals beschreven in artikel 3 van de 

subsidieovereenkomst (met uitzondering van de factuur voor het auditcertificaat en de 

kosten in verband met de indiening van het eindverslag); 

 niet door andere EU-subsidies gedekt zijn (zie hieronder: niet-subsidiabele kosten); 

 aanwijsbaar en verifieerbaar zijn en met name zijn opgenomen in de boekhouding van 

de begunstigde en vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige normen die van 

toepassing zijn in het land waar de begunstigde is gevestigd en overeenkomstig de 

gebruikelijke kostenberekeningsmethoden van de begunstigde; 

                                                 
3  Met name te beoordelen op basis van de aanbestedings- en selectieprocedures voor dienstverleners. 
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 in overeenstemming zijn met de geldende nationale wetgeving op het gebied van 

belasting, arbeid en sociale zekerheid;  

 in overeenstemming zijn met de bepalingen van de subsidieovereenkomst (zie met 

name artikel 6 en de artikelen 9 tot en met 11 bis), en 

 zijn omgerekend in euro tegen de in artikel 15.6 van de subsidieovereenkomst 

vastgestelde koers: 

o voor een begunstigde met rekeningen in een andere valuta dan euro: 

in andere valuta's gemaakte kosten moeten worden omgerekend in euro volgens 

de nationale voorschriften die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaat; 

o voor een begunstigde met rekeningen in euro: 

in andere valuta's gemaakte kosten moeten worden omgerekend in euro aan de 

hand van de gangbare boekhoudpraktijken van de begunstigde. 

 

De auditor moet verifiëren of de uitgaven inclusief btw zijn en zo ja, verifiëren of de 

begunstigde: 

- de btw niet kan terugvorderen (te staven met een verklaring van een bevoegde 

instantie), en 

- geen als overheid handelend publiekrechtelijke orgaan is. 

 

De auditor moet zijn benadering van de audit baseren op de betrouwbaarheidsgraad na een 

beoordeling van het interne controlesysteem van de begunstigde. Indien de auditor 

gebruikmaakt van steekproeven, moet hij de steekproefgrootte vermelden en motiveren 

overeenkomstig de internationale auditnormen. Deze informatie dient te worden opgenomen 

in het auditverslag ter staving van het auditcertificaat. 

 

Specifieke subsidiabiliteitsvoorschriften 

 

De auditor moet bovendien ook verifiëren of de gedeclareerde kosten in overeenstemming 

zijn met de specifieke subsidiabiliteitsvoorschriften die zijn vastgesteld in de artikelen 6.2, 

9.1.1 en 10.1.1  van de subsidieovereenkomst. 

 

Personeelskosten 

 

De auditor moet verifiëren of   

 de personeelskosten in rekening zijn gebracht en zijn betaald overeenkomstig de 

werkelijk door het personeel van de begunstigde aan de uitvoering van de actie 

bestede tijd (gestaafd aan de hand van tijdregistratieroosters of andere relevante 

tijdsregistratiesystemen); 

 de personeelskosten zijn berekend op basis van het jaarlijkse brutosalaris of -loon of 

de jaarlijkse brutovergoeding (vermeerderd met de verplichte sociale bijdragen, maar 

exclusief alle andere kosten) dat/die is vastgesteld in een arbeids- of andere 

overeenkomst, zonder overschrijding van de gemiddelde bedragen in het kader van het 

gebruikelijke beleid van de begunstigde inzake bezoldiging; 

 de werkzaamheden zijn verricht tijdens de periode van uitvoering van de actie, als 

bepaald in artikel 3 van de subsidieovereenkomst, en 
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 de personeelskosten niet door een andere EU-subsidie gedekt zijn (zie hieronder: niet-

subsidiabele kosten); 

 voor aanvullende bezoldigingen: is voldaan aan de twee voorwaarden van 

artikel 6.2.A.1 (namelijk dat ze deel uitmaken van de gebruikelijke 

vergoedingspraktijken van de begunstigde en dat ze op een consistente wijze worden 

uitbetaald als er gebruik wordt gemaakt van hetzelfde soort werk of dezelfde soort 

expertise; en dat de criteria om de aanvullende bezoldiging te berekenen objectief zijn 

en algemeen worden toegepast door de begunstigde, ongeacht de gebruikte 

financieringsbron); 

 voor interne consultants: is voldaan aan de drie voorwaarden van artikel 6.2.A.2 van 

de subsidieovereenkomst (namelijk dat de interne consultant volgens de aanwijzingen 

van de begunstigde werkt, de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden eigendom 

zijn van de begunstigde en de kosten niet wezenlijk verschillen van de kosten van het 

personeel dat soortgelijke werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst 

verricht). 

 

De auditor dient zich ervan te vergewissen dat het beheer- en boekhoudsysteem garanties 

biedt met betrekking tot een correcte toewijzing van de personeelskosten aan de verschillende 

activiteiten die door de begunstigde worden uitgevoerd en door verschillende donoren worden 

gefinancierd. 

 

Reis- en verblijfkosten 

 

De auditor moet verifiëren of de reis- en verblijfkosten: 

 in rekening zijn gebracht en zijn betaald overeenkomstig de interne voorschriften of de 

gebruikelijke praktijken; 

 niet door andere EU-subsidies gedekt zijn (zie hieronder: niet-subsidiabele kosten); 

 zijn gemaakt voor reizen die verband houden met de werkzaamheden in het kader van 

de actie die zijn vermeld in bijlage 1 van de subsidieovereenkomst. 

 

Kosten voor apparatuur 

 

De auditor moet verifiëren of 

 de apparatuur aan normale marktprijzen is aangekocht, gehuurd of geleased; 

 de overheidsinstanties de nationale voorschriften op het gebied van 

overheidsopdrachten hebben nageleefd; 

 de apparatuur is afgeschreven, de afschrijving is berekend overeenkomstig de fiscale 

en boekhoudkundige regels die voor de begunstigde gelden en enkel het deel van de 

afschrijvingen dat overeenstemt met de duur van de actie, is gedeclareerd, en 

 de kosten niet door een andere EU-subsidie gedekt zijn (zie hieronder: niet-

subsidiabele kosten). 

 

Kosten van andere goederen en diensten 

 

De auditor moet verifiëren of 

 de aankoop zodanig is verricht dat de beste prijs-kwaliteitsverhouding (of de laagste 

prijs) is verkregen en dat er geen sprake was van belangenconflict; 
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 de overheidsinstanties de nationale voorschriften op het gebied van 

overheidsopdrachten hebben nageleefd, en 

 de kosten niet door een andere EU-subsidie gedekt zijn (zie hieronder: niet-

subsidiabele kosten). 

 

Kosten voor onderaanneming 

 

De auditor moet verifiëren of 

 de uitbesteding zodanig is verricht dat de beste prijs-kwaliteitsverhouding (of de 

laagste prijs) is verkregen en dat er geen sprake was van belangenconflict; 

 de uitbesteding noodzakelijk was voor de uitvoering van de gesubsidieerde actie; 

 de uitbesteding was opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 of door de lidstaat in een 

latere fase goedgekeurd; 

 de uitbesteding wordt gestaafd met boekhoudkundige documenten overeenkomstig het 

nationale boekhoudrecht; 

 de kosten voor onderaannemingscontracten met entiteiten met een structurele band 

met de begunstigde beperkt zijn tot de eigen kosten van de entiteit (d.w.z. zonder 

enige winstmarge; zie artikel 10 van de subsidieovereenkomst); 

 de overheidsinstanties de nationale voorschriften op het gebied van 

overheidsopdrachten hebben nageleefd. 

 

Niet-subsidiabele kosten 

 

De auditor moet verifiëren of de begunstigde geen kosten heeft gedeclareerd die krachtens 

artikel 6.4 van de subsidieovereenkomst niet voor subsidie in aanmerking komen: 

 kosten gerelateerd aan opbrengsten van het kapitaal; 

 schulden en schuldenlasten; 

 voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of lasten; 

 debetrente; 

 dubieuze schuldvorderingen; 

 wisselkoersverliezen; 

 bankkosten die door de bank van de begunstigde in rekening worden gebracht voor 

overmakingen van de lidstaat; 

 buitensporige of ondoordachte uitgaven; 

 aftrekbare btw;  

 btw die een als overheid handelend publiekrechtelijke orgaan verschuldigd is; 

 kosten die worden gemaakt terwijl de uitvoering van de actie is opgeschort; 

 bijdragen in natura door derden; 

 kosten die al in het kader van een andere uit de EU-begroting gefinancierde EU-

subsidie worden gedeclareerd, met name indirecte kosten als de begunstigde in 

dezelfde periode reeds een uit de EU-begroting gefinancierde exploitatiesubsidie 

ontvangt; 

 kosten voor vast personeel van nationale overheden, voor activiteiten die behoren tot 

de normale taken van die overheden (en dus niet met het oog op de subsidie zijn 

verricht); 
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 kosten voor personeel of vertegenwoordigers van EU-instellingen, -organen of -

agentschappen; 

 

 

3.2  Verificatie van de inkomsten 

 

De auditor moet verifiëren of de begunstigde inkomsten heeft gedeclareerd in de zin van 

artikel 5.3.3 van de subsidieovereenkomst, d.w.z.  

 door de actie gegenereerde inkomsten (bv. afkomstig van de verkoop van producten, 

diensten en publicaties, conferentiegelden); 

 financiële bijdragen die aan de begunstigde worden verstrekt door zijn leden en die 

specifiek zijn bedoeld om kosten te dekken die in het kader van de actie subsidiabel 

zijn. 

 

Voorts moet de auditor verifiëren of de resterende kosten van de actie door de begunstigde 

zelf werden gedragen, m.a.w. of er geen financiële bijdragen door derden (met uitzondering 

van leden) zijn verstrekt die specifiek bedoeld waren om kosten te dekken die in het kader van 

de actie subsidiabel waren (zie de artikelen 5.2 en 5.3.3 van de subsidieovereenkomst). 

 

 

3.3  Verificatie van het boekhoudsysteem van de begunstigde 

 

De auditor moet verifiëren of 

 via het boekhoudsysteem (een analytisch of ander geschikt intern systeem) kan 

worden bepaald welke de financieringsbronnen voor de actie zijn en de bijkomende 

kosten die zijn gemaakt gedurende de looptijd van het contract, en 

 de uitgaven/inkomsten in het kader van de subsidie stelselmatig zijn geregistreerd met 

behulp van een nummeringsysteem waardoor ze kunnen worden onderscheiden van 

uitgaven/inkomsten voor andere projecten. 
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Certificaat betreffende het financiële overzicht 

 

Aan 

[volledige naam van de begunstigde  

adres] 

 

 

Wij, [volledige naam van het auditkantoor / de auditorganisatie], gevestigd te [volledig 

adres/stad/land], vertegenwoordigd voor de ondertekening van dit auditcertificaat door [naam 

en functie gemachtigd vertegenwoordiger], 

 

verklaren 

 

dat: 

 

1.  Wij een audit hebben verricht met betrekking tot de kosten die zijn gedeclareerd in het 

financiële overzicht van [naam van de begunstigde] (de "begunstigde"), waaraan dit 

auditcertificaat is gehecht en dat aan de lidstaat moet worden verstrekt in het kader van 

subsidieovereenkomst nr. [nummer invullen]  — [acroniem invullen], en dat de kosten 

bestrijkt voor de volgende verslagperiode(s): [verslagperiode(s) invullen]. 

 

2.  Wij bevestigen dat onze audit werd uitgevoerd overeenkomstig de algemeen 

aanvaarde auditnormen, met inachtneming van de ethische regels en op basis van de 

bepalingen van de subsidieovereenkomst en de bijlagen erbij (en met name de in 

bijlage 5 beschreven auditmethode). 

 

3. Het financiële overzicht werd onderzocht en alle noodzakelijke toetsen van [alle][[X]% 

van] de bewijsstukken en de boekhouding werden verricht
4
 om een redelijke mate van 

zekerheid te verkrijgen dat, naar onze mening en op basis van onze audit, 

 

 totale kosten ten belope van [bedrag invullen] ([bedrag invullen in woorden]) 

EUR subsidiabel zijn, d.w.z.: 

 het gaat om daadwerkelijke kosten; 

 ze zijn bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen van de 

begunstigde; 

 ze zijn gemaakt tijdens de in artikel 3 van de subsidieovereenkomst beschreven 

periode;   

 ze zijn opgenomen in de boekhouding van de begunstigde (op de datum van dit 

auditcertificaat); 

                                                 
4 Wanneer wordt gebruikgemaakt van steekproeven, dient de steekproefmethode te worden toegelicht in het 

auditverslag en dient de gecontroleerde steekproef te worden vermeld in het verslag. 
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 ze zijn in overeenstemming met de specifieke subsidiabiliteitsvoorschriften die 

zijn vastgesteld in artikel 6.2 van de subsidieovereenkomst; 

 ze bevatten geen kosten die krachtens artikel 6.4 van de subsidieovereenkomst 

niet voor subsidie in aanmerking komen, met name: 

 kosten gerelateerd aan opbrengsten van het kapitaal; 

 schulden en schuldenlasten; 

 voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of lasten; 

 debetrente; 

 dubieuze schuldvorderingen; 

 wisselkoersverliezen; 

 bankkosten die door de bank van de begunstigde in rekening worden 

gebracht voor overmakingen van de lidstaat; 

 buitensporige of ondoordachte uitgaven; 

 aftrekbare btw;  

 btw die een als overheid handelend publiekrechtelijke orgaan 

verschuldigd is; 

 kosten die worden gemaakt terwijl de uitvoering van de actie is 

opgeschort; 

 bijdragen in natura door derden; 

 kosten die al in het kader van een andere uit de EU-begroting 

gefinancierde EU-subsidie worden gedeclareerd, met name indirecte 

kosten als de begunstigde in dezelfde periode reeds een uit de EU-

begroting gefinancierde exploitatiesubsidie ontvangt; 

 kosten voor vast personeel van nationale overheden, voor activiteiten 

die behoren tot de normale taken van die overheden (en dus niet met 

het oog op de subsidie zijn verricht); 

 kosten voor personeel of vertegenwoordigers van EU-instellingen, -

organen of -agentschappen;  

 [de kosten worden gedeclareerd overeenkomstig de in artikel 15.6 van de 

subsidieovereenkomst bedoelde wisselkoers voor omrekening in euro;] 

 

 totale inkomsten ten belope van [bedrag invullen] ([bedrag invullen in woorden]) 

EUR zijn gedeclareerd krachtens artikel 5.3.3 van de subsidieovereenkomst, en 

 

 de boekhoudkundige procedures van de begunstigde in overeenstemming zijn met 

de boekhoudkundige regels van de lidstaat waar hij is gevestigd en een directe 

reconciliëring mogelijk maken tussen de kosten die voor de uitvoering van de door de 

EU gesubsidieerde actie zijn gemaakt en het totaaloverzicht van de rekeningen met 

betrekking tot de volledige activiteit van de begunstigde. 

 

[Voor deze audit wordt echter een oordeel met beperking gegeven voor: 

 

 kosten ten belope van [bedrag invullen] EUR 

 

 inkomsten ten belope van [bedrag invullen] EUR 
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die naar onze mening niet voldoen aan de geldende voorschriften.] 

 

4. Wij zijn gekwalificeerd/gemachtigd om dit auditcertificaat af te geven [(voor aanvullende 

informatie, zie de bijlage bij dit certificaat)]. 

 

5. De begunstigde heeft voor dit auditcertificaat een prijs van [bedrag invullen] EUR 

(inclusief btw ten bedrage van [bedrag invullen] EUR) betaald. [OPTIE 1: Deze kosten 

zijn subsidiabel (d.w.z. gemaakt binnen negentig dagen na afloop van de actie als bedoeld 

in artikel 3 van de subsidieovereenkomst) en zijn opgenomen in het financiële 

overzicht.][OPTIE 2: Deze kosten zijn niet opgenomen in het financiële overzicht.] 

 

 

Datum, handtekening en stempel  

 

Bijlage: Auditverslag overeenkomstig ISRS 4400 of een gelijkwaardige internationale 

auditnorm die ten grondslag ligt aan dit certificaat. 
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BIJLAGE 6  

 

MODEL PERIODIEK TECHNISCH VERSLAG 

 

 

[1e] [2e] [3e] periodiek technisch verslag voor de actie [acroniem invullen] 

 

 

Subsidieovereenkomst nummer:   [nummer subsidieovereenkomst invullen]  

Titel van de actie:    [titel van de actie invullen]  

Aanvangsdatum van de actie:   [dd/mm/jjjj invullen]  

Duur van de actie:   [duur in maanden invullen]  

Verslagperiode:  van [dd/mm/jjjj invullen] tot en met [dd/mm/jjjj invullen] 

 

 

1) Beschrijving van de uitgevoerde activiteiten met rechtvaardiging van eventuele 

afwijkingen ten opzichte van de geplande activiteiten (max. 1500 karakters per activiteit) 

 
 Beschrijving van de in 

het project geplande 

activiteiten1, met 

vermelding van een de 

geraamde output- en 

resultaatindicatoren2 

Beschrijving van de 

uitgevoerde 

activiteiten, met 

vermelding van de 

output- en 

resultaatindicatoren  

 

Verklaringen voor de verschillen 

tussen de geplande activiteiten 

en de werkelijk uitgevoerde 

activiteiten 

Activiteit 1  

[titel] 

 

 

 

 

  

Activiteit 2 

[titel] 

 

   

Activiteit 3 

[titel] 

 

 

 

  

Activiteit n 

[titel] 

 

   

1 Bijlage 1 bij de subsidieovereenkomst 
2 cfr. article 22 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831 van de Commissie 

 

 

2) Bijlage: kopie van al het gebruikte, maar nog niet-ingediende visuele en andere 

materiaal  

 

 



Subsidieovereenkomst nummer: [nummer invullen] [acroniem invullen] [code van de oproep invullen] 

 

Modelsubsidieovereenkomst: Mono Agri Promo MSO — Mono: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

13 

BIJLAGE 7  

 

MODEL TECHNISCH EINDVERSLAG 

 

Technisch eindverslag voor de actie [acroniem invullen] 

 

Subsidieovereenkomst nummer:   [nummer subsidieovereenkomst invullen]  

Titel van de actie:    [titel van de actie invullen]  

Aanvangsdatum van de actie:   [dd/mm/jjjj invullen]  

Duur van de actie:   [duur in maanden invullen]  

 

 

1) Overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het bereikte resultaat van de actie aan de 

hand van met name de impactindicatoren als bedoeld in artikel 22 van 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831 van de Commissie (max. 6000 karakters) 

 
 

 

 

 

 

2) Samenvatting voor publicatie (max. 3000 karakters) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


