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DEEL II 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Erasmus+: Youth in Action 

 
DEEL A - JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL II.1 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN ROL VAN DE BEGUNSTIGDEN 
II.1.1 Algemene verplichtingen en rol van de begunstigden 
 
De begunstigden: 

(a) zijn hoofdelijk en gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het Project 
overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst;  

(b) zijn hoofdelijk en gezamenlijk verantwoordelijk voor naleving van alle op hen rustende 
wettelijke verplichtingen; 

(c) nemen passende interne maatregelen om ervoor te zorgen dat het Project wordt uitgevoerd 
volgens de bepalingen van de Overeenkomst; waar voorzien in de bijzondere voorwaarden, 
nemen die maatregelen de vorm aan van een interne samenwerkingsovereenkomst tussen de 
begunstigden. 

 
II.1.2 Algemene verplichtingen en rol van elke begunstigde 
 
Elke begunstigde: 

(a) stelt de coördinator onmiddellijk in kennis van iedere hem/haar bekende wijziging die de 
uitvoering van het Project waarschijnlijk zal belemmeren of vertragen; 

(b) stelt de coördinator onmiddellijk in kennis van iedere wijziging in zijn/haar juridische, 
financiële, technische, organisatorische of eigendomssituatie en van iedere wijziging in 
zijn/haar naam, adres of wettelijk vertegenwoordiger; 

(c) ziet toe op tijdige indiening bij de coördinator van:  

(i)  de gegevens die nodig zijn om de rapporten, financiële overzichten en andere in de 
Overeenkomst voorziene documenten op te stellen; 

(ii)  alle benodigde documentatie in het geval van audits, controles, beoordeling en bewaking 
overeenkomstig de artikelen II.20 en II.21;  
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(iii) alle overige informatie die ingevolge de Overeenkomst aan het NA moet worden 
verstrekt, behalve waar de Overeenkomst voorschrijft dat de begunstigde dergelijke 
informatie rechtstreeks aan het NA doet toekomen. 

 
II.1.3 Algemene verplichtingen en rol van de coördinator 
 
De coördinator: 
 
(a) ziet erop toe dat de uitvoering van het Project beantwoordt aan de Overeenkomst; 

 
(b) is de tussenpersoon voor alle mededelingen tussen de begunstigden en het NA, behalve waar 

de Overeenkomst anders bepaalt. Het is in het bijzonder de taak van de coördinator: 
 

(i)  het NA onmiddellijk in kennis te stellen van een wijziging van naam, adres, wettelijk 
vertegenwoordiger, evenals van de juridische, financiële, technische, organisatorische of 
eigendomssituatie van een begunstigde, en van iedere hem/haar bekende wijziging die de 
uitvoering van het Project waarschijnlijk zal belemmeren of vertragen; 

 
(ii) te zorgen voor verstrekking van alle documentatie en informatie aan het NA die nodig 

kunnen zijn uit hoofde van de Overeenkomst, behalve waar de Overeenkomst anders 
bepaalt; indien informatie van de andere begunstigden nodig is, verkrijgt en verifieert de 
coördinator die informatie alvorens haar door te geven aan het NA;  

 
(c) neemt de maatregelen die nodig zijn om alle bij de Overeenkomst vereiste financiële 

zekerheden te verstrekken; 
 
(d)  stelt de betalingsverzoeken vast in overeenstemming met de Overeenkomst; 

 
(e) zorgt ervoor, indien hij/zij is aangewezen als enige ontvanger van betalingen voor alle 

begunstigden, dat alle betalingen aan de andere begunstigden correct en onverwijld 
plaatsvinden. De coördinator verricht alle betalingen aan de andere begunstigden via 
bankoverschrijving en bewaart passend bewijs van de aan elke begunstigde overgemaakte 
bedragen voor de in artikel II.20 bedoelde controles en audits;  

 
(f) zorgt voor verstrekking van alle benodigde documentatie bij vóór de eindafrekening gestarte 

controles en audits, en bij beoordelingen overeenkomstig de artikelen II.20 en II.21. 
 

De coördinator besteedt zijn/haar taken geheel noch gedeeltelijk uit aan de andere begunstigden of 
enige andere partij. 
 
 
ARTIKEL II.2 – MEDEDELINGEN TUSSEN DE PARTIJEN 
 
II.2.1 Vorm en wijze van communicatie  
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Mededelingen in het kader van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan geschieden schriftelijk (op 
papier dan wel elektronisch), zijn voorzien van het nummer van de Overeenkomst en worden gedaan 
met gebruikmaking van de in artikel I.6 genoemde contactgegevens.  
 
Elektronische mededelingen dienen te worden bevestigd aan de hand van een originele papieren 
versie van de mededeling indien een der partijen daarom verzoekt, mits dat verzoek zonder 
ongegronde vertraging wordt ingediend. De afzender dient de originele en ondertekende papieren 
zonder ongegronde vertraging te verzenden.  
 
Officiële kennisgevingen worden per aangetekende post met bevestiging van ontvangst gedaan, of 
met daaraan gelijk te stellen elektronische middelen.  
 
II.2.2 Datum van de mededeling 
 
Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat zij door de geadresseerde wordt 
ontvangen, of, indien zulks in de overeenkomst wordt vermeld, op het moment waarop zij is 
verzonden.  
 
Een elektronische mededeling wordt geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de dag 
waarop zij met succes is verzonden, mits zij is verzonden naar het in artikel I.6 genoemde adres. De 
verzending wordt geacht te zijn mislukt indien de afzender een bericht ontvangt dat de mededeling 
niet is aangekomen. In dat geval dient de afzender de mededeling onmiddellijk naar de overige in 
artikel I.6 genoemde adressen te verzenden. In het geval van een mislukte verzending wordt de 
afzender niet geacht tekort te schieten in zijn verplichting om de mededeling binnen een specifieke 
termijn te verzenden.  
 
Via de posterijen aan het NA verzonden poststukken worden geacht door het NA te zijn ontvangen 
op de datum waarop zij door de in artikel I.6.2. genoemde afdeling worden geregistreerd. 
 
Officiële kennisgevingen die per aangetekende post met bevestiging van ontvangst of op 
gelijkwaardige wijze dan wel met daaraan gelijk te stellen elektronische middelen zijn gedaan, 
worden geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de datum van ontvangst die op de 
ontvangstbevestiging of gelijkwaardige bescheiden staat vermeld. 
 
 
ARTIKEL II.3 – AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE  
 
II.3.1 Het NA noch de Commissie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die door 

begunstigden wordt veroorzaakt of geleden, met inbegrip van schade die aan derden wordt 
berokkend als gevolg van of tijdens de uitvoering van het Project.  

 
II.3.2 Behoudens in gevallen van overmacht vergoeden de begunstigden het NA schade die het lijdt 

als gevolg van de uitvoering van het Project of van het niet, ondermaats, gedeeltelijk of te 
laat uitvoeren van het Project.  

 



Erasmus+: Youth in Action Overeenkomst – Algemene Voorwaarden 2015 

 
www.jint.be 

 
(t) 02 209 07 20 

jint@jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

 
ARTIKEL II.4 - BELANGENCONFLICT 
 
II.4.1 De begunstigden treffen alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de 

onpartijdige en objectieve uitvoering van de Overeenkomst in het geding komt als gevolg van 
economische belangen, politieke of nationale affiniteit, familiebanden of emotionele 
betrokkenheid dan wel enig andere gedeelde belangen (“belangenconflict”). 

 
II.4.2 Elke situatie die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot 

een belangenconflict moet onverwijld en schriftelijk aan het NA ter kennis worden gebracht. 
De begunstigden treffen onmiddellijk alle maatregelen die noodzakelijk zijn om aan deze 
situatie een eind te maken. Het NA behoudt zich het recht voor om te controleren of de 
getroffen maatregelen afdoende zijn en om te eisen dat binnen een specifieke termijn 
aanvullende maatregelen worden getroffen. 

 
 
ARTIKEL II.5 – VERTROUWELIJKHEID  
 
II.5.1 Het NA en de begunstigden nemen de vertrouwelijkheid in acht van informatie en 

documentatie, in welke vorm dan ook, die schriftelijk of mondeling ter beschikking wordt 
gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en die nadrukkelijk en 
schriftelijk als vertrouwelijk is aangemerkt. 

 
II.5.2 De begunstigden gebruiken vertrouwelijke informatie en documentatie voor geen enkel 

ander doel dan het nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij 
anderszins schriftelijk is overeengekomen met het NA. 

 
II.5.3 Het NA en de begunstigden zijn zowel tijdens de Overeenkomst als gedurende vijf jaar na de 

eindafrekening gebonden aan de in de artikelen II.5.1 en II.5.2 genoemde verplichtingen, 
tenzij: 

 
 (a) de betreffende partij ermee instemt om de andere partij op een eerder moment al van 

de vertrouwelijkheidsverplichtingen te ontslaan; 
 
 (b) de vertrouwelijke informatie terechtkomt in het publieke domein anders dan door 

schending van de vertrouwelijkheidsverplichting via bekendmaking door de aan die 
verplichting gebonden partij; 

 
 (c) de bekendmaking van de vertrouwelijke informatie ingevolge de wet wordt vereist. 
 
 
ARTIKEL II.6 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
II.6.1 Verwerking van persoonsgegevens door het NA en de Commissie 
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Persoonsgegevens in de Overeenkomst worden door het NA verwerkt conform de nationale 
wettelijke bepalingen. 
 
Alle persoonsgegevens die bewaard worden op de IT tools die aangeleverd worden door de Europese 
Commissie zullen door de Nationale Agentschappen behandeld worden in lijn met 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. 
 
Dergelijke gegevens worden verwerkt door de in artikel I.6.1 genoemde data controller, en 
uitsluitend ten behoeve van de uitvoering, het beheer en de controle op naleving van de 
Overeenkomst, onverminderd eventuele overdracht aan de organen die zijn belast met controle- of 
verificatietaken ingevolge nationale wettelijke bepalingen die op de Overeenkomst van toepassing 
zijn. 
 
De begunstigden hebben het recht toegang tot hun persoonsgegevens te verlangen en deze te 
corrigeren. De begunstigden richten eventuele vragen omtrent de verwerking van hun 
persoonsgegevens aan de in artikel I.6.1 genoemde data controller. 
 
Persoonsgegevens in de Overeenkomst worden door de Commissie verwerkt overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad 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. 
 
De begunstigden kunnen te allen tijde verhaal halen bij de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming. 
 
II.6.2 Verwerking van persoonsgegevens door de begunstigden 
 
Voor zover de Overeenkomst voorschrijft dat persoonsgegevens door de begunstigden worden 
verwerkt, mogen de begunstigden uitsluitend handelen onder toezicht van de in artikel I.6.1 
genoemde data controller, in het bijzonder ten aanzien van het doel van de verwerking, de 
categorieën van gegevens die verwerkt mogen worden, de ontvangers van de gegevens en de wijze 
waarop de betrokkene zijn/haar rechten kan uitoefenen. 
 
De begunstigden bieden hun personeel slechts toegang tot gegevens voor zover die strikt 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het beheer van en controle op de uitvoering van de 
Overeenkomst.  
 
De begunstigden verplichten zich tot het treffen van passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen, gelet op de risico's die met de verwerking gepaard gaan en de aard van de 
betreffende persoonsgegevens, teneinde: 
 
(a) te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot computersystemen waarin 

persoonsgegevens worden verwerkt, en met name ter voorkoming van: 
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(i) het ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevensdragers; 
 
(ii) het ongeoorloofd invoeren van gegevens en het ongeoorloofd bekendmaken, wijzigen of 

wissen van opgeslagen persoonsgegevens; 
 
(iii) het gebruik van gegevensverwerkingssystemen door onbevoegden via apparatuur voor 

gegevensoverdracht; 
 
(b) te waarborgen dat bevoegde gebruikers van gegevensverwerkingssystemen uitsluitend 

toegang hebben tot de persoonsgegevens waarvoor zij geautoriseerd zijn; 
 
(c) bij te houden welke persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, wanneer en aan wie; 
 
(d) te waarborgen dat persoonsgegevens die namens derden worden verwerkt, uitsluitend 

verwekt kunnen worden op de door het NA voorgeschreven wijze; 
 
(e) te waarborgen dat wanneer persoonsgegevens bekend worden gemaakt en gegevensdragers 

worden vervoerd, de gegevens niet zonder toestemming gelezen, gekopieerd of gewist kunnen 
worden; 

 
(f) hun organisatie zodanig te structureren dat zij voldoet aan de vereisten die er ter bescherming 

van persoonsgegevens aan worden gesteld. 
 
 
ARTIKEL II.7 - ZICHTBAARHEID VAN EU-FINANCIERING   
 
II.7.1 Informatie over EU-financiering en het gebruik van het EU-logo 
 
In alle mededelingen of publicaties van de begunstigden als collectief of individueel in verband met 
het Project, met inbegrip van mededelingen of publicaties tijdens conferenties, seminars of in 
voorlichtings- of promotiemateriaal (zoals brochures, folders, posters, presentaties enz.), dient te 
worden vermeld dat het Project financiële middelen van de Unie heeft ontvangen en dient het EU-
logo zichtbaar te zijn.  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm en 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf. 
Wanneer het in combinatie met een ander logo wordt getoond, dient het EU-logo in passende mate 
op de voorgrond te treden.  
 
II.7.2 Disclaimers ter vrijwaring van het NA en de Commissie 
 
In alle mededelingen of publicaties van de begunstigden als collectief of individueel in verband met 
het Project, in welke vorm en op welke wijze dan ook, dient te worden vermeld dat de inhoud slechts 
de opvattingen van de auteur weergeeft en dat het NA noch de Commissie verantwoordelijk zijn voor 
het gebruik van de in die mededeling of publicatie vervatte informatie. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
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ARTIKEL II.8 – REEDS BESTAANDE RECHTEN EN EIGENDOM EN GEBRUIK VAN DE RESULTATEN (MET 
INBEGRIP VAN INTELLECTUELE- EN INDUSTRIËLE- EIGENDOMSRECHTEN) 
 
II.8.1 Eigendomsrecht van de begunstigden op de resultaten  
 
Tenzij in de overeenkomst anders wordt bepaald, berusten de eigendomsrechten, met inbegrip van 
de industriële- en intellectuele-eigendomsrechten, inzake de resultaten van het Project en de met 
het Project verband houdende rapportages en andere documenten bij de begunstigden. 
 
II.8.2 Reeds bestaande industriële- en intellectuele- eigendomsrechten  
 
De begunstigden stellen, indien van toepassing, een overzicht op van alle eigendomsrechten en 
rechten op het gebruik van bestaande industriële en intellectuele eigendommen die reeds 
voorafgaande aan ondertekening van de Overeenkomst bestonden, met inbegrip van de rechten van 
derden, en stellen dit overzicht uiterlijk vóór aanvang van de uitvoering ter beschikking van het NA. 
 
De begunstigden waarborgen dat zij volledig gerechtigd zijn tot het gebruik van eventuele reeds 
bestaande industriële- en intellectuele-eigendomsrechten gedurende de uitvoering van de 
Overeenkomst. 
 
II.8.3 Rechten op het gebruik van de resultaten en van reeds bestaande rechten door het NA en 

de Unie  
 
Onverminderd de bepalingen van de artikelen II.1.1, II.3 en II.8.1 geven de begunstigden de Unie het 
recht de resultaten van het Project aan te wenden voor de volgende doelen: 
 
(a)  gebruik voor eigen doeleinden en in het bijzonder het ter beschikking stellen aan personen die 

werkzaam zijn voor het NA, EU-instellingen, -agentschappen en -organen en aan instellingen 
van de lidstaten alsmede het geheel of gedeeltelijk kopiëren en reproduceren in een 
onbeperkte oplage; 

 
(b)  verspreiding onder het publiek en in het bijzonder publicatie op papier en elektronisch of 

digitaal; publicatie op internet, onder meer op de Europa-website, als downloadbaar of niet-
downloadbaar bestand; uitzending door middel van enige transmissietechniek; openbare 
vertoning of presentatie; communicatie via persvoorlichtingsdiensten; opname in breed 
toegankelijke databases of indexen; 

 
(c)  vertaling;  
 
(d)  verstrekking van toegang op basis van individuele verzoeken zonder recht van reproductie of 

gebruik, zoals voorzien in 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;  
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(e)  opslag op papier, elektronisch of in een ander format;   
 
(f)  archivering conform de regels voor documentbeheer die van toepassing zijn op het NA; 
 
(g)  het recht om derden een autorisatie of sublicentie te verschaffen voor de in de punten b) en c) 

genoemde gebruikswijzen.     
 
De Bijzondere Voorwaarden kunnen voorzien in aanvullende gebruiksrechten voor het NA en/of de 
Unie.  
 
De begunstigden staan ervoor in dat het NA en/of de Unie gerechtigd zijn tot het gebruik van 
eventuele reeds bestaande industriële- en intellectuele-eigendomsrechten die deel uitmaken van de 
resultaten van het Project. Tenzij anderszins gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden dienen de 
reeds bestaande rechten te worden gebruikt voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde 
voorwaarden als die welke gelden voor de rechten tot het gebruik van de resultaten van het Project. 
  
Wanneer het resultaat door het NA en/of de Unie wordt bekendgemaakt, wordt daarbij ook 
informatie over de houder van de auteursrechten vermeld. De auteursrechtengegevens luiden als 
volgt: "© – jaar – naam van de houder van het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. In licentie 
verstrekt aan – naam van het Nationaal Agentschap – onder voorwaarden" of "© – jaar – naam van 
de houder van het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Onder voorwaarden in licentie 
verstrekt aan de Europese Unie." 
 
ARTIKEL II.9 – GUNNING VAN OVEREENKOMSTEN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT  
 
II.9.1 Als het voor de uitvoering van het Project nodig is goederen, werken of diensten in te kopen, 

gunnen de begunstigden de overeenkomst aan de inschrijver met de economisch gezien 
meest aantrekkelijke offerte c.q. met de laagste prijs. Zij voorkomen daarbij het ontstaan van 
belangenconflicten.  

 
Begunstigden die handelen in de hoedanigheid van aanbestedende dienst in de zin van 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende 
het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG of een 
contracterende entiteit volgens Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/17/EG zijn gebonden aan de toepasselijke nationale regels voor openbare 
aanbestedingen. 

 
II.9.2 De begunstigden zijn te allen tijde als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Project en naleving van de Overeenkomst. De begunstigden zorgen ervoor dat bij het sluiten 
van een inkoopovereenkomst wordt bepaald dat de aannemer geen rechten heeft jegens het 
NA krachtens de Overeenkomst.   
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II.9.3. De begunstigden zorgen ervoor dat de voorwaarden die op hen van toepassing zijn uit 
hoofde van de artikelen II.3, II.4, II.5, II.8, II.20 en II.21, ook van toepassing zijn op de 
aannemer. 

 
 
ARTIKEL II.10 – UITBESTEDING VAN TAKEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET PROJECT 
 
II.10.1 Een "uitbestedingsovereenkomst" is een inkoopovereenkomst in de zin van artikel II.9, die 

betrekking heeft op de uitvoering door een derde van taken die deel uitmaken van het 
Project zoals beschreven in bijlage I. 

 
II.10.2 De begunstigden kunnen dergelijke taken uitbesteden, mits naast de voorwaarden van 

artikel II.9 en de Bijzondere Voorwaarden wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

(a) de uitbesteding betreft uitsluitend de uitvoering van een beperkt deel van het Project; 
 
(b) de keuze voor uitbesteding is gerechtvaardigd gelet op de aard van het Project en 

hetgeen nodig is voor de uitvoering ervan; 
 
(c) de geraamde kosten van de uitbesteding zijn duidelijk herkenbaar in de voorlopige 

begroting in bijlage II; 
 
(d) de keuze voor uitbesteding wordt, indien niet voorzien in bijlage I, steeds gemeld door 

de coördinator en goedgekeurd door het NA, onverminderd artikel II.11.2; 
 
(e) de begunstigden zorgen ervoor dat de voorwaarden die op hen van toepassing zijn uit 

hoofde van artikel II.7, ook van toepassing zijn op de onderaannemer. 
 
 
ARTIKEL II.11 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST  
 
II.11.1 De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd.  
 
II.11.2 Een wijziging mag niet als doel of effect hebben dat de Overeenkomst zodanig komt te 

luiden dat het besluit tot toekenning van de subsidie in twijfel wordt getrokken of strijdig is 
met de gelijke behandeling van aanvragers. 

 
II.11.3 Een wijzigingsverzoek moet naar behoren zijn onderbouwd en ruim voor de 

inwerkingtreding ervan aan de wederpartij worden gezonden, in elk geval één maand voor 
het verstrijken van de in artikel I.2.2. beschreven periode, behalve in gevallen waarin de 
wijziging met redenen is omkleed en wordt aanvaard door de wederpartij. 

 
II.11.4 Een wijzigingsverzoek namens de begunstigden wordt ingediend door de coördinator.  
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II.11.5 Wijzigingen worden van kracht op de datum waarop zij door de laatste partij worden 
ondertekend of op de datum van goedkeuring van het wijzigingsverzoek.  
 
Wijzigingen gaan in op een door de partijen overeengekomen datum of, bij het ontbreken 
daarvan, op de datum waarop zij van kracht worden.  

 
 
ARTIKEL II.12 – CESSIE VAN VORDERINGEN TOT BETALING AAN DERDEN 
 
II.12.1 Cessie van vorderingen tot betaling van de begunstigden op het NA is alleen mogelijk in 

met redenen omklede gevallen waarin de situatie dit rechtvaardigt.  
 
De cessie is alleen bindend voor het NA als het de cessie heeft aanvaard op basis van een 
schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe door de coördinator ten behoeve van 
de begunstigden. Als het ontbreekt aan een dergelijke aanvaarding of als de voorwaarden 
ervan niet worden nageleefd, is de cessie niet bindend voor het NA. 

 
II.12.2 Een dergelijke cessie laat de verplichtingen van de begunstigden jegens het NA onverlet. 
 
 
ARTIKEL II.13 – OVERMACHT 
 
II.13.1 "Overmacht" is een onvoorzienbare, buitengewone situatie of gebeurtenis buiten de macht 

van de partijen die het (een van) beiden onmogelijk maakt (een deel van hun) 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, die niet te wijten is aan een 
fout of nalatigheid van henzelf of van bij de uitvoering betrokken onderaannemers, 
gelieerde entiteiten of derden en die ondanks het nemen van de benodigde maatregelen 
onvermijdelijk blijkt. Onvolkomenheden in diensten, defecten aan apparatuur of materiaal 
of vertragingen bij de beschikbaarstelling ervan worden alleen als overmacht aangemerkt 
als zij rechtstreeks het gevolg zijn van een toepasselijk geval van overmacht, 
arbeidsconflicten, stakingen of financiële moeilijkheden. 

 
II.13.2 Een partij die wordt geconfronteerd met overmacht stelt de wederpartij daarvan officieel in 

kennis, onder vermelding van de aard, verwachte duur en voorzienbare gevolgen. 
 
II.13.3 De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om schade wegens overmacht te 

beperken. Zij doen hun best om de uitvoering van het Project zo spoedig mogelijk te 
hervatten. 

 
II.13.4 De partij die met overmacht is geconfronteerd wordt niet geacht in verzuim te zijn voor 

zover zij door overmacht wordt belemmerd in de uitvoering van haar taken krachtens de 
Overeenkomt.  

 
 
ARTIKEL II.14 – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT   
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II.14.1 Opschorting van de uitvoering door de begunstigden 
 
De coördinator kan de uitvoering namens de begunstigden (gedeeltelijk) opschorten indien de 
uitvoering onmogelijk of buitenmatig lastig is vanwege uitzonderlijke omstandigheden, in het 
bijzonder bij overmacht. De coördinator stelt het NA onverwijld in kennis, onder opgave van alle 
benodigde redenen en gegevens en van de verwachte datum van hervatting. 
 
Als de Overeenkomst of de deelname van een begunstigde niet wordt beëindigd overeenkomstig 
artikel II.15.1, artikel II.15.2 of artikel II.15.3.1, onder c) of d), stelt de coördinator het NA in kennis 
zodra de omstandigheden hervatting van het Project toestaan, en dient hij/zij een verzoek tot 
wijziging van de Overeenkomst in zoals is voorzien in artikel II.14.3. 

  
II.14.2 Opschorting van de uitvoering door het NA  
 
II.14.2.1  Het NA kan de uitvoering van het Project (gedeeltelijk) opschorten:  
 

(a) als het NA kan bewijzen dat een begunstigde wezenlijke fouten, 
onregelmatigheden of fraude heeft begaan in het kader van de 
toekenningsprocedure of de uitvoering van de Overeenkomst of als een 
begunstigde zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet 
nakomt; 

 
 
(b) als het NA vermoedt dat een begunstigde wezenlijke fouten, onregelmatigheden 

of fraude heeft begaan in het kader van de toekenningsprocedure of de uitvoering 
van de Overeenkomst en dat vermoeden moet verifiëren.  

 
II.14.2.2  Alvorens de uitvoering op te schorten, stelt het NA de coördinator formeel in kennis van 

zijn voornemen tot opschorting, onder opgave van de redenen en, in de gevallen 
bedoeld in artikel II.14.2.1, onder a), van de benodigde voorwaarden voor hervatting 
van de uitvoering. De coördinator wordt verzocht binnen dertig kalenderdagen na 
ontvangst van die kennisgeving opmerkingen in te dienen namens alle begunstigden.  

 
Indien het NA na bestudering van deze opmerkingen besluit de opschortingsprocedure 
te staken, stelt het de coördinator daarvan formeel in kennis.  

 
Als de coördinator geen opmerkingen indient of als het NA na bestudering van de 
opmerkingen besluit tot voortzetting van de opschortingsprocedure, kan het de 
uitvoering opschorten door de coördinator daarvan formeel in kennis te stellen, onder 
opgave van de redenen voor de opschorting, en, in de gevallen bedoeld in artikel 
II.14.2.1, onder a), van de definitieve voorwaarden voor hervatting van de uitvoering of, 
in het geval bedoeld in artikel II.14.2.1, onder b), van de indicatieve datum van 
voltooiing van de benodigde verificatie. 

 



Erasmus+: Youth in Action Overeenkomst – Algemene Voorwaarden 2015 

 
www.jint.be 

 
(t) 02 209 07 20 

jint@jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

De coördinator stelt de andere begunstigden onmiddellijk in kennis. De opschorting gaat 
in vijf dagen nadat de coördinator de kennisgeving heeft ontvangen of op een eventueel 
in de kennisgeving bepaalde latere datum. 

 
Om de uitvoering te hervatten, trachten de begunstigden zo spoedig mogelijk te voldoen 
aan de medegedeelde voorwaarden en stellen zij het NA in dit verband in kennis van de 
voortgang. 

 
Als de Overeenkomst of de deelname van een begunstigde niet wordt beëindigd 
overeenkomstig artikel II.15.1, II.15.2 of artikel II.15.3.1, onder c) of i), stelt het NA, 
zodra het oordeelt dat de omstandigheden hervatting van de uitvoering toestaan of de 
benodigde verificatie, met inbegrip van controles ter plaatse, is verricht, de coördinator 
daarvan in kennis en verzoekt het de coördinator een verzoek tot wijziging van de 
Overeenkomst in te dienen zoals is voorzien in artikel II.14.3. 

 
II.14.3 Gevolgen van de opschorting  

  
Als de uitvoering van het Project kan worden hervat en de Overeenkomst niet wordt beëindigd, 
wordt de Overeenkomst gewijzigd overeenkomstig artikel II.11 om de datum van hervatting van het 
Project vast te stellen, de duur van het Project te verlengen en eventuele andere veranderingen door 
te voeren die nodig zijn om het Project aan te passen aan de nieuwe uitvoeringsvoorwaarden.  
 
De opschorting wordt geacht te zijn opgeheven per de datum van hervatting van het Project die de 
partijen zijn overeengekomen overeenkomstig de eerste alinea. Die datum kan eerder zijn dan de 
datum waarop de wijziging ingaat.  
 
De kosten die de begunstigden tijdens de opschortingsperiode maken voor de uitvoering van het 
opgeschorte (deel van het) Project, worden niet terugbetaald of gedekt door de subsidie.   
 
Het recht van het NA tot opschorting van de uitvoering laat zijn recht tot beëindiging van de 
Overeenkomst of de deelname van een begunstigde ingevolge artikel II.15.3 en zijn recht tot 
verlaging van de subsidie of terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen ingevolge de 
artikelen II.18.4 en II.19 onverlet. 
 
Geen der partijen kan aanspraak maken op compensatie voor opschorting door de wederpartij.  
 
 
ARTIKEL II.15 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  
 
II.15.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de coördinator 
 
Indien gerechtvaardigd, kan de coördinator namens alle begunstigden de Overeenkomst beëindigen 
middels formele kennisgeving aan het NA, onder duidelijke opgave van de redenen en de datum van 
beëindiging. De kennisgeving moet worden verstuurd voordat de beëindiging ingaat.  
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Als er geen redenen worden opgegeven of als het NA van oordeel is dat de opgegeven redenen 
beëindiging niet rechtvaardigen, stelt het de coördinator daarvan formeel in kennis, onder opgave 
van de redenen daarvoor, en wordt de beëindiging als oneigenlijk beschouwd, met de gevolgen 
beschreven in de vierde alinea van artikel II.15.4. 
 
II.15.2 Beëindiging van de deelname van een of meer begunstigden door de coördinator  
 
Indien gerechtvaardigd, kan de coördinator de deelname van een of meer begunstigden aan de 
Overeenkomst beëindigen, handelend op verzoek van die begunstigde(n) of namens alle overige 
begunstigden. In de kennisgeving van de beëindiging aan het NA vermeldt de coördinator de redenen 
voor de beëindiging van de deelname, de zienswijze van de begunstigde(n) waarvan de deelname is 
beëindigd, de datum van ingang van de beëindiging en het voorstel van de overige begunstigden 
inzake de herverdeling van de taken van die begunstigde(n) of, waar ter zake, de voordracht van een 
of meer vervangers die de betrokken begunstigden opvolgen in al hun rechten en verplichtingen 
krachtens de Overeenkomst. De kennisgeving moet worden verstuurd voordat de beëindiging ingaat.  
 
Als er geen redenen worden opgegeven of als het NA van oordeel is dat de opgegeven redenen 
beëindiging niet rechtvaardigen, stelt het de coördinator daarvan formeel in kennis, onder opgave 
van de redenen daarvoor, en wordt de beëindiging als oneigenlijk beschouwd, met de gevolgen 
beschreven in de vierde alinea van artikel II.15.4. 
 
Onverminderd artikel II.11.2 wordt de Overeenkomst aangepast om de nodige wijzigingen in te 
voeren.  
 
II.15.3 Beëindiging van de Overeenkomst of van de deelname van een of meer begunstigden 
door het NA 
 
II.15.3.1  In de volgende situaties kan het NA besluiten de Overeenkomst of de deelname van een 

of meer begunstigden aan het Project te beëindigen:  
 
(a) als een verandering in de juridische, financiële, technische, organisatorische of 

eigendomssituatie van de begunstigde waarschijnlijk aanmerkelijke gevolgen 
heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst of aanleiding is voor twijfels over 
het besluit de subsidie toe te kennen; 

 
(b) indien na beëindiging van de deelname van een of meer begunstigden als gevolg 

van de noodzakelijke wijzigingen van de Overeenkomst het besluit tot toekenning 
van de subsidie in twijfel zou worden getrokken of aanvragers ongelijk behandeld 
zouden worden; 

 
(c) als de begunstigden het Project niet uitvoeren zoals is beschreven in bijlage I of 

een van hen andere wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
niet nakomt; 
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(d) bij overmacht, waarvan overeenkomstig artikel II.13 kennis is gegeven, of bij 
opschorting door de coördinator wegens uitzonderlijke omstandigheden, waarvan 
overeenkomstig artikel II.14 kennis is gegeven, als hervatting van de uitvoering 
onmogelijk is of als de vereiste wijzigingen van de Overeenkomst zouden leiden 
tot twijfels over het besluit tot toekenning van de subsidie of tot ongelijke 
behandeling van de aanvragers; 

 
(e) als een begunstigde failliet wordt verklaard, in staat van liquidatie verkeert, onder 

bewind is gesteld, de bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, er tegen hem/haar een 
soortgelijke procedure loopt in verband met voornoemde kwesties, of als hij/zij in 
een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die is 
voorzien in de nationale wet- of regelgeving; 

 
(f) als een begunstigde of een betrokken persoon, zoals bepaald in de tweede alinea, 

schuldig is bevonden aan professioneel wangedrag dat is vastgesteld op enige 
grond; 

 
(g) als een begunstigde niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen inzake de betaling 

van sociale verzekeringspremies of belastingen overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften van het land waar hij/zij is gevestigd of het Project wordt 
uitgevoerd; 

 
(h) als het NA aanwijzingen heeft dat een begunstigde of een betrokken persoon, 

zoals bepaald in de tweede alinea, schuldig is aan fraude of corruptie of betrokken 
is bij een criminele organisatie, het witwassen van geld of een andere illegale 
activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt; of 

 
(i) als het NA aanwijzingen heeft dat een begunstigde of een betrokken persoon, 

zoals bepaald in de tweede alinea, wezenlijke fouten, onregelmatigheden of 
fraude heeft begaan in het kader van de toekenningsprocedure of de uitvoering 
van de Overeenkomst, waaronder indiening van onjuiste informatie of niet-
indiening van vereiste informatie voor het verkrijgen van de subsidie die in de 
Overeenkomst is voorzien. 

 

(j) Als er een klacht is van alle andere begunstigden dat de coördinator het project 
niet uitvoert zoals beschreven in Annex I of niet voldoet aan enige andere 
substantiële verplichting zoals die voortvloeit uit de voorwaarden van de 
overeenkomst. 
 

 
Voor de toepassing van f), h) en i) is "een betrokken persoon" een natuurlijk persoon die 
bevoegd is om de begunstigde te vertegenwoordigen of in diens naam te besluiten. 

 
II.15.3.2  Alvorens de Overeenkomst of de deelname van een of meer begunstigden te beëindigen, 

stelt het NA de coördinator formeel in kennis van zijn voornemen daartoe, onder opgave 
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van de redenen daarvoor en met het verzoek aan de coördinator binnen 45 
kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving opmerkingen in te dienen namens alle 
begunstigden en, in het geval van punt c) van artikel II.15.3.1, het NA in kennis te stellen 
van de genomen maatregelen om te waarborgen dat de begunstigden hun 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst blijven vervullen.   

 
Indien het NA na bestudering van deze opmerkingen besluit de beëindigingsprocedure 
te staken, stelt het de coördinator daarvan formeel in kennis.  

 
Als de coördinator geen opmerkingen indient of als het NA na bestudering van de 
opmerkingen besluit tot voortzetting van de beëindigingsprocedure, kan het de 
Overeenkomst of de deelname van een of meer begunstigden beëindigen door de 
coördinator daarvan formeel in kennis te stellen, onder opgave van de redenen voor 
beëindiging. 

 
In de gevallen bedoeld in artikel II.15.3.1, onder a), b), c), e) en g), is in de formele 
kennisgeving de datum van beëindiging vermeld. In de gevallen bedoeld in artikel 
II.15.3.1, onder d), f), h) en i), gaat de beëindiging in op de dag na de datum waarop de 
coördinator de formele kennisgeving ontvangt. 

 
II.15.4 Gevolgen van beëindiging  
 
Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn betalingen door het NA beperkt tot het bedrag dat 
overeenkomstig artikel II.18 wordt bepaald op basis van de subsidiabele kosten die door de 
begunstigden zijn gemaakt, en de feitelijke mate van uitvoering van het Project op de datum waarop 
de beëindiging ingaat. Kosten in verband met lopende verplichtingen die pas na beëindiging moeten 
worden uitgevoerd, worden niet in acht genomen. Vanaf de datum van beëindiging van de 
Overeenkomst, zoals bepaald in de artikelen II.15.1 en II.15.3.2, heeft de coördinator zestig 
kalenderdagen de tijd om een verzoek tot eindafrekening in te dienen overeenkomstig artikel I.4.3. 
Als het NA geen verzoek tot eindafrekening ontvangt, vergoedt of dekt het geen kosten die niet zijn 
opgenomen of onderbouwd in de door hem goedgekeurde interim rapportage of eindverslag. 
Overeenkomstig artikel II.19 vordert het NA een reeds betaald bedrag terug als het gebruik ervan 
niet wordt gestaafd in de interim rapportage of eindverslag.  
 
De begunstigde wiens deelname wordt beëindigd dient bij de coördinator een rapport in over de 
uitvoering van het Project en, waar van toepassing, een financieel overzicht van de periode tussen 
het einde van de laatste verslagperiode overeenkomstig artikel I.4 waarvoor een rapport is ingediend 
bij het NA, en de datum waarop de beëindiging ingaat. De documenten worden tijdig ingediend om 
de coördinator in de gelegenheid te stellen het desbetreffende betalingsverzoek op te stellen. Alleen 
de kosten die de betrokken begunstigde heeft gemaakt tot de datum van ingang van de beëindiging 
van zijn/haar deelname worden vergoed of gedekt door de subsidie. Kosten in verband met lopende 
verplichtingen die pas na beëindiging zouden worden uitgevoerd, worden niet in acht genomen. Het 
betalingsverzoek voor de betrokken begunstigde wordt opgenomen in het eerstvolgende 
betalingsverzoek dat de coördinator indient overeenkomstig het schema van artikel I.4.  
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Als het NA de Overeenkomst beëindigt ingevolge artikel II.15.3.1, onder c), omdat de coördinator 
geen verzoek tot betaling heeft ingediend en ook na een herinnering niet binnen de in artikel I.4.5 
genoemde termijn heeft voldaan aan deze verplichting, is de eerste alinea van toepassing, met 
inachtneming van het volgende: 
 
(a) na de datum van beëindiging van de Overeenkomst heeft de coördinator geen extra tijd om 

een verzoek tot eindafrekening in te dienen overeenkomstig artikel I.4.3; en 
 

(b) het NA vergoedt of dekt geen kosten die de begunstigden hebben gemaakt tot de datum van 
beëindiging of, indien eerder, het einde van de in artikel I.2.2 genoemde termijn, als zij niet zijn 
opgenomen of onderbouwd in de interim rapportage of eindverslag.    

 
In aanvulling op de eerste, tweede en derde alinea kan het NA, indien de coördinator de 
Overeenkomst of de deelname van een begunstigde op oneigenlijke wijze beëindigt in de zin van de 
artikelen II.15.1 en II.15.2, of als het NA de Overeenkomst of de deelname van een begunstigde 
beëindigt om de redenen genoemd in artikel II.15.3.1, onder c), f), h) en i), ook de subsidie verlagen 
of ten onrechte betaalde bedragen terugvorderen overeenkomstig de artikelen II.18.4 en II.19, in 
evenredigheid met de ernst van de betrokken tekortkomingen en na de coördinator en, waar ter 
zake, de betrokken begunstigden, de gelegenheid te hebben gegeven hun opmerkingen in te dienen. 
 
Geen der partijen kan aanspraak maken op compensatie voor beëindiging door de wederpartij. 
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DEEL B – FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL II.16 – SUBSIDIABELE KOSTEN  
 
II.16.1 Voorwaarden voor eenheidsbijdragen 
 
Als de subsidie de vorm aanneemt van een eenheidsbijdrage, moet het aantal eenheden voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
 

(a) de eenheden worden daadwerkelijk gebruikt of geproduceerd in de in artikel I.2.2. 
beschreven periode; 
 

(b) de eenheden zijn nodig voor uitvoering van het Project of worden erdoor geproduceerd; 
 

(c) het is mogelijk het aantal eenheden vast te stellen en te verifiëren, in het bijzonder aan de 
hand van de in artikel II.16.2 gespecificeerde bescheiden en documenten. 

 
II.16.2 Berekening van eenheidsbijdragen 
 
II.16.2.1 KA1 – Onderwijs/Volwasseneneducatie 

 
Niet van toepassing 

 
II.16.2.2 KA 1 – Beroepsonderwijs en -opleidingen 
 

Niet van toepassing 
 
II.16.2.3 KA 1 – Hoger onderwijs 
 

Niet van toepassing 
 
II.16.2.4 KA 1 – Jeugd – Youth in Action 
 

A. Reiskosten 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 
deelnemers per afstandsband, met inbegrip van de ‘accompanying’ personen te 
vermenigvuldigen met de eenheidsbijdrage die van toepassing is op de afstandsband in 
kwestie, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst. De eenheidsbijdrage per 
afstandsband geeft het subsidiebedrag weer voor de heen- en terugreis tussen vertrek- en 
aankomstpunt.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer de opgegeven reis daadwerkelijk heeft gemaakt. 

(c) Bewijsstukken:  
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- Voor reiskosten tussen de uitzendende organisatie en de ontvangende organisatie: bewijs 
van deelname aan de activiteit in het buitenland in de vorm van een door de deelnemer en 
ontvangende organisatie ondertekende verklaring waarin de plaats en begin- en einddatum 
van de activiteit in het buitenland, evenals de naam en het e-mailadres van de deelnemer 
zijn vermeld; 

- Voor reiskosten vanuit een andere plaats dan die waar de uitzendende organisatie is 
gevestigd en/of reiskosten naar een andere plaats dan waar de ontvangende organisatie is 
gevestigd en die leidt naar een gewijzigde ‘distance band’, moet het feitelijke reisschema 
worden verantwoord met vervoerbewijzen of ander bewijs van waarop vertrek- en 
aankomstpunt zijn vermeld. In goed gemotiveerde uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen 
bewijs van derden kan gegeven worden, kan de deelnemer en de ontvangende organisatie 
een verklaring ondertekenen die de vertrek- en aankomstplaats duidelijk aangeeft en de 
naam en het e-mail adres van de deelnemer. 

 
B. Individuele ondersteuning (alleen van toepassing op Europees Vrijwilligerswerk) 

 
(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 

dagen/maanden per vrijwilliger te vermenigvuldigen met de voor het betrokken 
ontvangende land toepasselijke eenheidsbijdrage per dag/maand, zoals is gespecificeerd in 
bijlage III bij de Overeenkomst. In het geval van onvolledige maanden voor 
langetermijnmobiliteit wordt het subsidiebedrag berekend door het aantal dagen van de 
onvolledige maand te vermenigvuldigen met 1/30 van de eenheidsbijdrage per maand.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer de activiteit in het buitenland daadwerkelijk heeft uitgevoerd gedurende de 
opgegeven periode. 

(c) Bewijsstukken:  

- bewijs van deelname aan de activiteit in het buitenland in de vorm van een door de 
vrijwilliger ondertekende verklaring waarin de plaats en begin- en einddatum van de 
activiteit in het buitenland, evenals de naam en het e-mailadres van de vrijwilliger zijn 
vermeld; 

- betaalbewijs van het volledige bedrag dat de begunstigde voor individuele ondersteuning 
aan de vrijwilliger verschuldigd is, in de vorm van bewijs van overschrijving naar de 
bankrekening van de vrijwilliger of een door de vrijwilliger ondertekende kwitantie.  

C. Organisatorische ondersteuning 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 
dagen/maanden per deelnemer te vermenigvuldigen met de voor het betrokken 
ontvangende land toepasselijke eenheidsbijdrage per dag/maand, zoals is gespecificeerd in 
bijlage III bij de Overeenkomst. In het geval van onvolledige maanden voor 
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langetermijnmobiliteit wordt het subsidiebedrag berekend door het aantal dagen van de 
onvolledige maand te vermenigvuldigen met 1/30 van de eenheidsbijdrage per maand.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer de activiteit in het buitenland daadwerkelijk heeft uitgevoerd gedurende de 
opgegeven periode. 

(c) Bewijsstukken: bewijzen van deelname aan de activiteit in het buitenland in de vorm van een 
door de deelnemer ondertekende verklaring waarin de plaats en begin- en einddatum van de 
activiteit in het buitenland, evenals de naam en het e-mailadres van de deelnemer zijn 
vermeld; 

D. Taalondersteuning alleen van toepassing op Europees Vrijwilligerswerk en voor talen buiten 
de OLS 

 
(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het totale 

aantal vrijwilligers dat taalondersteuning ontvangt te vermenigvuldigen met de 
eenheidsbijdrage, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst. 

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de vrijwilliger 
daadwerkelijk een cursus heeft gevolgd in de voertaal op het werk in het buitenland. 

(c) Bewijsstukken:  

- bewijs van deelname aan de cursus in de vorm van een door de onderwijsorganisatie 
ondertekende verklaring waarin de naam van de vrijwilliger, de onderwezen taal en de vorm 
en duur van de geboden taalondersteuning zijn vermeld, en/of 

- factuur voor de aanschaf van leermaterialen, waarin de betrokken taal, naam en adres van 
het orgaan dat de rekening afgeeft, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld, en/of 

- indien de taalondersteuning rechtstreeks door de begunstigde wordt verleend, een door de 
vrijwilliger ondertekende en gedagtekende verklaring waarin de naam van de vrijwilliger, de 
onderwezen taal en de vorm en duur van de ontvangen taalondersteuning zijn vermeld. 

 
II.16.2.5 KA 2 – Strategische partnerschappen 
 

A. Projectbeheer en -uitvoering 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het totale 
aantal maanden van de duur van het Project te vermenigvuldigen met de op de begunstigde 
toepasselijke eenheidsbijdrage, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst. 

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer de activiteiten uitvoert en de resultaten produceert die uit deze begrotingspost 
moeten worden gedekt, zoals is aangevraagd in de subsidieaanvraag en is goedgekeurd door 
het NA.  
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(c) Bewijsstukken: bewijs van verrichte activiteiten en geproduceerde resultaten wordt verstrekt 
in de vorm van een beschrijving van die activiteiten en resultaten in het eindverslag. 
Daarnaast worden de geproduceerde resultaten door de coördinator op het 
Verspreidingsplatform geplaatst en, afhankelijk van de aard ervan, beschikbaar gesteld voor 
controles en audits op locatie bij de begunstigden.  

B. Transnationale projectbijeenkomsten 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het totale 
aantal deelnamen te vermenigvuldigen met de toepasselijke eenheidsbijdrage, zoals is 
gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de transnationale projectbijeenkomst en 
de opgegeven reis daadwerkelijk heeft gemaakt. 

(c) Bewijsstukken:  

- Voor reiskosten tussen de uitzendende organisatie en de ontvangende organisatie: bewijs 
van deelname aan de activiteit in de vorm van een door de ontvangende organisatie 
ondertekende verklaring waarin de naam en e-mail van de deelnemer, het doel van de 
activiteit en de begin- en einddatum zijn vermeld;  

- Voor reiskosten vanuit een andere plaats dan de verblijfplaats van de deelnemer en/of 
reiskosten naar een andere plaats dan waar de ontvangende organisatie is gevestigd en die 
aanleiding geven in een wijziging in de ‘distance band’, moet het feitelijke reisschema 
worden verantwoord met vervoerbewijzen of rekeningen waarop vertrek- en aankomstpunt 
zijn vermeld. In goed gemotiveerde uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen bewijs van 
derden kan gegeven worden, kan de begunstigde een verklaring ondertekenen die de 
vertrek- en aankomstplaats duidelijk aangeeft. 

C. Intellectuele outputs 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal door 
de medewerkers van de begunstigden gewerkte dagen te vermenigvuldigen met de 
eenheidsbijdrage per dag die op de personeelscategorie van toepassing is voor het land 
waarin de betrokken begunstigde is gevestigd, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de 
Overeenkomst. 

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
intellectuele output is geproduceerd en volgens de beoordeling van het NA van een 
aanvaardbaar kwaliteitsniveau is. 

(c) Bewijsstukken:  

- bewijs van de geproduceerde intellectuele output, die op het Verspreidingsplatform 
geplaatst wordt en/of, afhankelijk van de aard ervan, beschikbaar wordt gesteld voor 
controles en audits op locatie bij de begunstigden; 
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- bewijs van de tijd door medewerkers besteed aan het produceren van de intellectuele 
output in de vorm van een urenstaat per persoon met de naam van de persoon, de 
personeelscategorie uitgedrukt als een van de vier categorieën van bijlage III, de data en het 
totaal aan door hem/haar voor de productie van de intellectuele output gewerkte dagen; 

- bewijs van de aard van de relatie tussen de persoon en de betrokken begunstigde (bv. soort 
arbeidsovereenkomst, vrijwilligerswerk), zoals officieel is vastgelegd in de administratie van 
de begunstigde. 

D. Multiplier events 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 
deelnemers van andere organisaties dan de begunstigde en andere projectpartners zoals in 
de Overeenkomst is gespecificeerd, te vermenigvuldigen met de per deelnemer toepasselijke 
eenheidsbijdrage, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de multiplier 
event heeft plaatsgevonden en volgens de beoordeling van het NA van een aanvaardbaar 
kwaliteitsniveau is. 

(c) Bewijsstukken:  

- beschrijving van de multiplier event in het eindverslag; 

- bewijs van deelname aan de multiplier event in de vorm van een door de deelnemers 
ondertekende lijst van deelnemers met de naam, datum en plaats van de multiplier event en 
voor elke deelnemer: naam, e-mailadres en handtekening, en naam en adres van de 
organisatie die hem/haar heeft uitgezonden;  

- gedetailleerde agenda en tijdens de multiplier event gebruikte of uitgereikte documenten. 

E. Leer-, onderwijs- en trainingsactiviteiten 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag heeft de vorm van een 
eenheidsbijdrage voor reiskosten, individuele ondersteuning en taalondersteuning. Het 
wordt als volgt berekend: 

- Reiskosten: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal deelnemers te 
vermenigvuldigen met de eenheidsbijdrage die van toepassing is op de afstandsband voor de 
reis, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst; 

- Individuele ondersteuning: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 
dagen/maanden per deelnemer, met inbegrip van de ‘accompanying’ personen die tot 60 
dagen verblijven, te vermenigvuldigen met de voor het type deelnemer en voor het 
betrokken gastland toepasselijke eenheidsbijdrage per dag/maand, zoals is gespecificeerd in 
bijlage III bij de Overeenkomst. In het geval van onvolledige maanden voor activiteiten van 
langer dan twee maanden wordt het subsidiebedrag berekend door het aantal dagen van de 
onvolledige maand te vermenigvuldigen met 1/30 van de eenheidsbijdrage per maand. 
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- Taalondersteuning: het subsidiebedrag wordt berekend door het totale aantal deelnemers 
dat taalondersteuning ontvangt te vermenigvuldigen met de toepasselijke eenheidsbijdrage, 
zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst. 

(b) Rechtgevende gebeurtenis: 

- Reiskosten: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de deelnemer de opgegeven 
reis daadwerkelijk heeft gemaakt. 

- Individuele ondersteuning: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de deelnemer 
de activiteit daadwerkelijk heeft uitgevoerd. 

- Taalondersteuning: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de deelnemer een 
activiteit van meer dan twee maanden heeft uitgevoerd en daadwerkelijk een cursus heeft 
gevolgd in de voertaal van het onderwijs of het werk. 

(c) Bewijsstukken: 

(i) Reiskosten: 

- Voor reiskosten tussen de uitzendende organisatie en de ontvangende organisatie: bewijs 
van deelname aan de activiteit in de vorm van een door de ontvangende organisatie 
ondertekende verklaring waarin de naam, de e-mail van de deelnemer, het doel van de 
activiteit en de begin- en einddatum zijn vermeld;  

- Voor reiskosten vanuit een andere plaats dan die waar de uitzendende organisatie is 
gevestigd en/of reiskosten naar een andere plaats dan waar de ontvangende organisatie is 
gevestigd en die leidt tot een verandering in ‘distance band’, moet het feitelijke reisschema 
worden verantwoord met vervoerbewijzen of rekeningen waarop vertrek- en aankomstpunt 
zijn vermeld. In goed gemotiveerde uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen bewijs van 
derden kan gegeven worden, kan de begunstigde een verklaring ondertekenen die de 
vertrek- en aankomstplaats duidelijk aangeeft. 

(ii) Individuele ondersteuning  

- Bewijs van deelname aan de activiteit in de vorm van een door de ontvangende organisatie 
ondertekende verklaring waarin de naam van de deelnemer, het doel van de activiteit in het 
buitenland en de begin- en einddatum zijn vermeld. 

(iii) Taalondersteuning 

- Bewijs van deelname aan cursussen in de vorm van een door de onderwijsorganisatie 
ondertekende verklaring waarin de naam van de deelnemer, de onderwezen taal en de vorm 
en duur van de geboden taalondersteuning zijn vermeld, of 

- Factuur voor de aanschaf van leermaterialen, waarin de betrokken taal, naam en adres van 
de instantie die de rekening afgeeft, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld, of 
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- indien de taalondersteuning rechtstreeks door de begunstigde wordt verleend, een door de 
deelnemer ondertekende en gedagtekende verklaring waarin de naam van de deelnemer, de 
onderwezen taal en de vorm en duur van de ontvangen taalondersteuning zijn vermeld. 

 
II.16.2.6 KA3 – Gestructureerde dialoog in het jeugdwerk 

 
A. Reiskosten 

 
(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 

deelnemers met inbegrip van de ‘accompanying’ personen, per afstandsband te 
vermenigvuldigen met de eenheidsbijdrage die van toepassing is op de afstandsband in 
kwestie zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de Overeenkomst. De eenheidsbijdrage per 
afstandsband geeft het subsidiebedrag weer voor de heen- en terugreis tussen vertrek- en 
aankomstpunt.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer de opgegeven reis daadwerkelijk heeft gemaakt. 

(c) Bewijsstukken:  

- Voor reiskosten tussen de verblijfplaats van de deelnemer en de ontvangende organisatie: 
bewijs van deelname aan de activiteit in het buitenland in de vorm van een door de 
deelnemer en de ontvangende organisatie ondertekende verklaring waarin de plaats en de 
begin- en einddatum van de activiteit zijn vermeld, evenals de naam en het e-mailadres van 
de deelnemer;  

- Voor reiskosten vanuit een andere plaats dan de verblijfplaats van de deelnemer en/of 
reiskosten naar een andere plaats dan waar de ontvangende organisatie is gevestigd en die 
leidt tot een verandering in ‘distance band’, moet het feitelijke reisschema worden 
verantwoord met vervoerbewijzen of rekeningen waarop vertrek- en aankomstpunt zijn 
vermeld. In goed gemotiveerde uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen bewijs van derden 
kan gegeven worden, kan de begunstigde een verklaring ondertekenen die de vertrek- en 
aankomstplaats duidelijk aangeeft. 

B. Organisatorische ondersteuning 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal 
dagen per deelnemer te vermenigvuldigen met de voor het betrokken ontvangende land 
toepasselijke eenheidsbijdrage per dag, zoals is gespecificeerd in bijlage III bij de 
Overeenkomst.  

(b) Rechtgevende gebeurtenis: de gebeurtenis die recht geeft op de subsidie is dat de 
deelnemer daadwerkelijk aanwezig is geweest op de bijeenkomst die in de opgegeven 
periode heeft plaatsgevonden in het kader van de gestructureerde dialoog. 

(c) Bewijsstukken: 
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-  bewijzen van aanwezigheid tijdens de bijeenkomst in het kader van de gestructureerde 
dialoog in de vorm van een door de deelnemer ondertekende verklaring waarin de plaats en 
begin- en einddatum van de activiteit, evenals de naam en het e-mailadres van de 
deelnemer zijn vermeld. 

 
II.16.3. Voorwaarden voor de vergoeding van feitelijke kosten 
 
Als de subsidie de vorm heeft van een vergoeding van feitelijke kosten, zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing: 
 

(a) de kosten zijn gemaakt door de begunstigde; 
 
(b) de kosten zijn gemaakt in de in artikel I.2.2. beschreven periode; 
 
(c) de kosten zijn vermeld in de geraamde begroting in bijlage II of zijn subsidiabel na 

overdracht tussen begrotingsposten overeenkomstig artikel I.3.2; 
 
(d) de kosten zijn gemaakt in verband met het Project zoals beschreven in bijlage I en 

noodzakelijk voor de uitvoering ervan; 
 
(e) de kosten zijn vast te stellen en te verifiëren, in het bijzonder omdat zij zijn verantwoord 

in de administratie van de begunstigde en bepaald overeenkomstig de toepasselijke 
boekhoudnormen en de praktijken voor kostprijsadministratie in het land van vestiging 
van de begunstigde;   

 
(f) de kosten voldoen aan de eisen van de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving;  
 
(g) de kosten zijn redelijk en gerechtvaardigd, en voldoen aan het beginsel van gezond 

financieel beheer, met name wat betreft zuinigheid en doelmatigheid; 
 
(h) de kosten worden niet gedekt door een eenheidsbijdrage zoals is gespecificeerd in 

artikel II.16.1. 
 
II.16.4 Berekening van de feitelijke kosten 
 
II.16.4.1 KA 1 – Onderwijs, Volwasseneneducatie, hoger onderwijs 
 

Niet van toepassing 
 

II.16.4.2 KA1 – Beroepsonderwijs en -opleidingen 
Niet van toepassing 
 

II.16.4.3 KA 1 – Jeugd – Youth in Action 
 

A. Ondersteuning van ‘special needs’ 
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(a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is een vergoeding van alle subsidiabele 

kosten die feitelijk zijn gemaakt.  

(b) Subsidiabele kosten: kosten die direct betrekking hebben op de deelnemers met een 
beperking en de ‘accompanying’ personen (met inbegrip van de reiskosten en de kosten voor 
levensonderhoud, indien gerechtvaardigd en zo lang de subsidie voor deze deelnemer niet 
wordt gevraagd onder de categorie ‘reiskosten’ en ‘organisational support’) en die bovenop 
de kosten komen die worden ondersteund door een eenheidsbijdrage, zoals gespecificeerd 
in artikel II.16.1. 

(c) Bewijsstukken: betalingsbewijzen van de feitelijk gemaakte kosten op basis van facturen 
waarin naam en adres van het orgaan dat de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de 
factuurdatum zijn vermeld. 

B. Uitzonderlijke kosten (alleen van toepassing op Groepsuitwisseling en Europees 
Vrijwilligerswerk)  

(a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is een vergoeding van 75% van alle 
subsidiabele kosten die feitelijk zijn gemaakt (voor de bankgarantie) of 100% van alle 
subsidiabele kosten die feitelijk zijn gemaakt (voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, voor 
visa en visa gerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, etc.) 

a. Subsidiabele kosten:  

- kosten in verband met visa, verblijfsvergunningen, inentingen van deelnemers aan 
mobiliteitsactiviteiten in het buitenland 

- kosten voor verblijf van deelnemers aan een Advance Planning Visit 

- kosten in het kader van ondersteuning van versterkte mentoring en specifieke voorbereiding 
op de deelname van maatschappelijk kwetsbare jongeren (reiskosten en organisational 
support voor deelnemers en ‘accompagning’ personen niet inbegrepen) 

- kosten in verband met een door de begunstigde gestelde zekerheid voor voorfinanciering, als 
die zekerheid vereist is door het NA, zoals gespecificeerd in artikel I.4.1 van de 
Overeenkomst. 

b. Bewijsstukken:  

- In het geval van kosten in verband met visa, verblijfsvergunningen, inentingen: bewijs van 
betaling op basis van facturen waarin naam en adres van het orgaan dat de factuur verstrekt, 
bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 

- In het geval van kosten voor verblijf van deelnemers aan een Advanced Planning Visit: bewijs 
van betaling van verblijfskosten op basis van een factuur waarin naam en adres van het 
orgaan dat de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 
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- kosten in het kader van ondersteuning van versterkt mentoraat en specifieke voorbereiding 
op de deelname van maatschappelijk kwetsbare jongeren: bewijs van betaling van de 
betrokken kosten op basis van facturen waarin naam en adres van het orgaan dat de factuur 
verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 

- In het geval van een financiële zekerstelling: bewijs van de kosten van de financiële zekerheid 
dat is afgegeven door het orgaan dat de zekerheid aan de begunstigde verstrekt, waarin 
naam en adres van het orgaan dat de financiële zekerheid afgeeft, bedrag en valuta van de 
kosten van de zekerheid zijn vermeld, en dat voorzien is van de datum en handtekening van 
de wettelijk vertegenwoordiger van het orgaan dat de zekerheid afgeeft. 

Alleen voor mobiliteit van jeugdwerkers:  
Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is een vergoeding van 75% van alle 

subsidiabele kosten die feitelijk zijn gemaakt (voor de bankgarantie) of 100% van alle 

subsidiabele kosten die feitelijk zijn gemaakt (voor visa en visa gerelateerde kosten, 

verblijfsvergunningen, etc.) 

(a) Subsidiabele kosten:  

- kosten in verband met visa, verblijfsvergunningen, inentingen van deelnemers aan 
mobiliteitsactiviteiten in het buitenland 

- kosten in verband met een door de begunstigde gestelde zekerheid voor voorfinanciering, als 
die zekerheid vereist is door het NA, zoals gespecificeerd in artikel I.4.1 van de 
Overeenkomst. 

(b) Bewijsstukken:  

- In het geval van kosten in verband met visa, verblijfsvergunningen, inentingen: bewijs van 
betaling op basis van facturen waarin naam en adres van het orgaan dat de factuur verstrekt, 
bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 

- In het geval van een financiële zekerstelling: bewijs van de kosten van de financiële zekerheid 
dat is afgegeven door het orgaan dat de zekerheid aan de begunstigde verstrekt, waarin 
naam en adres van het orgaan dat de financiële zekerheid afgeeft, bedrag en valuta van de 
kosten van de zekerheid zijn vermeld, en dat voorzien is van de datum en handtekening van 
de wettelijk vertegenwoordiger van het orgaan dat de zekerheid afgeeft. 

 
II.16.4.4 KA2 – Strategische partnerschappen 
 

A. Ondersteuning van ‘special needs’ 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is een vergoeding van alle subsidiabele 
kosten die feitelijk zijn gemaakt.  
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(b) Subsidiabele kosten: kosten die direct betrekking hebben op de deelnemers met een 

beperking en de ‘accompanying’ personen na de 60ste verblijfsdag en die bovenop de kosten 

komen die worden ondersteund door een eenheidsbijdrage, zoals gespecificeerd in artikel 

II.16.1. 

(c) Bewijsstukken: facturen van de feitelijk gemaakte kosten waarin naam en adres van het 
orgaan dat de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld. 

B. Uitzonderlijke kosten 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is gelijk aan de vergoeding van a) 75% van de 
subsidiabele kosten die feitelijk zijn gemaakt met een maximum van €50.000,00 per project, 
exclusief de kosten van een financiële zekerheid, indien vereist bij de Overeenkomst.  

(b) Subsidiabele kosten:  

- Uitbesteding: uitbesteding en inkoop van goederen en diensten voor zover aangevraagd 
door de begunstigde, zoals is gespecificeerd in bijlage I en voor zover goedgekeurd door het 
NA, zoals gespecificeerd in bijlage II; 

- Financiële zekerheid: kosten in verband met een door de begunstigde gestelde zekerheid 
voor voorfinanciering, als die zekerheid vereist is door het NA, zoals gespecificeerd in artikel 
I.4.1 van de Overeenkomst. 

- Kosten in verband met de afschrijving op apparatuur of andere activa (nieuw of gebruikt) 
zoals verantwoord in de boekhouding van de begunstigde, mits de activa zijn aangeschaft 
overeenkomstig artikel II.9 en worden afgeschreven overeenkomstig de internationale 
boekhoudnormen en de gebruikelijke boekhoudpraktijken van de begunstigde. De kosten 
van de huur of lease van apparatuur of andere activa zijn eveneens subsidiabel, mits deze 
kosten niet hoger zijn dan die van afschrijving op vergelijkbare apparatuur of activa en er 
geen financieringskosten in zijn opgenomen. 

(c) Bewijsstukken:  

- Uitbesteding: facturen van de feitelijk gemaakte kosten waarin naam en adres van het 
orgaan dat de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld. 

- Financiële zekerheid: bewijs van de kosten van de financiële zekerheid dat is afgegeven door 
het orgaan dat de zekerheid aan de begunstigde verstrekt, waarin naam en adres van het 
orgaan dat de financiële zekerheid afgeeft, bedrag en valuta van de kosten van de zekerheid 
zijn vermeld, en dat voorzien is van de datum en handtekening van de wettelijk 
vertegenwoordiger van het orgaan dat de zekerheid afgeeft. 

- Afschrijvingskosten: bewijs van de aankoop, huur of lease van de apparatuur, zoals 
opgenomen in de boeken van de begunstigde, waarbij wordt verantwoord dat deze kosten 
betrekking hebben op de in artikel I.2.2 beschreven periode en dat rekening kan worden 
gehouden met het percentage feitelijk gebruik voor het Project. 



Erasmus+: Youth in Action Overeenkomst – Algemene Voorwaarden 2015 

 
www.jint.be 

 
(t) 02 209 07 20 

jint@jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

II.16.4.5 KA3 – jeugdbeleidsmeetings - Gestructureerde dialoog in het Jeugdwerk 

A. Ondersteuning van ‘special needs’ 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is een vergoeding van alle subsidiabele 
kosten die feitelijk zijn gemaakt.  

(b) Subsidiabele kosten: kosten die direct betrekking hebben op de deelnemers met een 

beperking en de ‘accompanying’ personen (met inbegrip van de reiskosten en de kosten voor 

levensonderhoud, indien gerechtvaardigd en zo lang de subsidie voor deze deelnemer niet 

wordt gevraagd onder de categorie ‘reiskosten’ en ‘organisational support’) en die bovenop 

de kosten komen die worden ondersteund door een eenheidsbijdrage, zoals gespecificeerd 

in artikel II.16.1. 

(c) Bewijsstukken: facturen van de feitelijk gemaakte kosten waarin naam en adres van het 
orgaan dat de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld. 

B. Uitzonderlijke kosten 
 

(a) Berekening van het subsidiebedrag: de subsidie is een vergoeding van 75% (voor kosten die 
betrekking hebben op de (online) raadplegingen en enquêtes onder jongeren, voor 
bankgaranties en disseminatie activiteiten) of 100% van de subsidiabele kosten die feitelijk 
zijn gemaakt voor extra kosten met betrekking tot maatschappelijk kwetsbare jongeren, 
kosten voor visa kosten, verblijfsvergunningen, inentingen van deelnemers in 
mobiliteitsactiviteiten naar het buitenland).  

(b) Subsidiabele kosten:  

- kosten in verband met visa, verblijfsvergunningen, inentingen van deelnemers aan 
mobiliteitsactiviteiten in het buitenland 

- kosten in verband met (online) raadplegingen en enquêtes onder jongeren, indien nodig voor 
het Project. 

- Kosten in verband met de disseminatie van de resultaten 

- Extra kosten met betrekking tot maatschappelijk kwetsbare jongeren 

(c) Bewijsstukken:  

- In het geval van kosten in verband met visa, verblijfsvergunningen, inentingen: bewijs van 
betaling op basis van facturen waarin naam en adres van het orgaan dat de factuur verstrekt, 
bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 

- In het geval van kosten in verband met (online) raadplegingen en enquêtes onder jongeren: 
bewijs van betaling van de gemaakte kosten op basis van een factuur waarin naam en adres 
van het orgaan dat de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 



Erasmus+: Youth in Action Overeenkomst – Algemene Voorwaarden 2015 

 
www.jint.be 

 
(t) 02 209 07 20 

jint@jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

- In het geval van kosten voor de disseminatie van de resultaten: bewijs van betaling van de 

gemaakte kosten op basis van een factuur waarin naam en adres van het orgaan dat de 

factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld; 

- In het geval van extra kosten voor maatschappelijk kwetsbare jongeren: bewijs van betaling 

van de gemaakte kosten op basis van een factuur waarin naam en adres van het orgaan dat 

de factuur verstrekt, bedrag en valuta, en de factuurdatum zijn vermeld. 

 
II.16.5 Niet-subsidiabele kosten 
 
Naast eventuele andere kosten die niet voldoen aan de voorwaarden van de artikelen II.16.1 en 
II.16.3, zijn de volgende kosten niet subsidiabel: 
 
(a) rendement op kapitaal; 

 
(b) schulden en kosten van schulden; 

 
(c) voorzieningen voor verliezen of schulden; 

 
(d) verschuldigde rente;  

 
(e) dubieuze vorderingen;  

 
(f) wisselkoersverliezen; 

 
(g) kosten van het openen en gebruiken van bankrekeningen (inclusief kosten van 

overschrijvingen van het NA die de bank van de begunstigde berekent); 
 

(h) door de begunstigde opgegeven kosten in het kader van een ander Project dat wordt 
gesubsidieerd uit de Uniebegroting (inclusief subsidies toegekend door een lidstaat en 
gefinancierd uit de Uniebegroting en subsidies toegekend door andere organen dan de 
Commissie ter uitvoering van de Uniebegroting); in het bijzonder zijn indirecte kosten niet 
subsidiabel in het kader van een aan de begunstigde toegekende subsidie voor een Project als 
hij/zij in de betrokken periode al een exploitatiesubsidie ontvangt uit de Uniebegroting; 
 

(i) in het geval van het huren of leasen van apparatuur, de kosten van een afkoopoptie aan het 
einde van de huur- of leaseperiode; 
 

(j) bijdragen in natura van derden; 
 

(k) buitensporige of ondoordachte uitgaven; 
 

(l) btw, wanneer zij als terugvorderbaar wordt beschouwd volgens de toepasselijke nationale 
btw-wetgeving. 
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ARTIKEL II.17 – VERDERE BETALINGSREGELINGEN  
 
II.17.1 Financiële zekerheid 
 
Als de betaling van voorfinanciering afhankelijk is van financiële zekerstelling, moet de financiële 
zekerheid voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
(a) de zekerheid wordt verstrekt door een bank of een erkende financiële instelling of, op verzoek 

van de coördinator en na aanvaarding door het NA, door een derde; 
 

(b) de zekerstelling is op eerste vordering, zodat het voor het NA niet nodig is verhaal te halen op 
de hoofdschuldenaar (d.w.z. de betrokken begunstigde); en 
 

(c) de zekerstelling blijft van kracht tot de voorfinanciering is vereffend tegen betaling van het 
saldo door het NA en, indien het saldo wordt betaald overeenkomstig artikel II.19, drie 
maanden na kennisgeving aan de begunstigde overeenkomstig artikel II.19.3. Het NA geeft de 
zekerheid binnen de volgende maand vrij. 
 

II.17.2 Opschorting van de betalingstermijn 
 
Het NA kan de in de artikelen I.4.2 en I.4.4 genoemde betalingstermijn opschorten middels formele 
kennisgeving aan de coördinator dat zijn/haar betalingsverzoek niet kan worden gehonoreerd, 
omdat het niet voldoet aan de bepalingen van de Overeenkomst, omdat het ontbreekt aan passende 
bewijsstukken of omdat er twijfel is over de subsidiabiliteit van de in de interimrapportage of 
eindverslag opgegeven kosten. 
 
De coördinator wordt zo snel mogelijk in kennis gesteld van een dergelijke opschorting, onder 
opgave van de redenen. 
 
De opschorting gaat in op de datum waarop het NA de kennisgeving verstuurt. De resterende 
betalingstermijn gaat opnieuw in op de datum waarop de verzochte informatie of herziene 
documenten worden ontvangen of waarop de vereiste nadere verificatie, inclusief controles ter 
plaatse, wordt uitgevoerd. Als de opschorting langer dan twee maanden voortduurt, kan de 
coördinator het NA verzoeken om een besluit over voortzetting van de opschorting. 
 
Als de betalingstermijn is opgeschort na afwijzing van een interimrapportage als bedoeld in artikel 
I.4.2 of het eindverslag bedoeld in artikel I.4.3, en het nieuwe rapport wordt eveneens afgewezen, 
behoudt het NA zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel II.15.3.1, 
onder c), met de gevolgen beschreven in artikel II.15.4. 
 
II.17.3 Opschorting van de betalingen  
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Het NA kan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de voorfinanciering of eindafrekening voor 
alle begunstigden te allen tijde opschorten: 
 
(a) als het NA kan bewijzen dat een begunstigde wezenlijke fouten, onregelmatigheden of fraude 

heeft begaan in het kader van de toekenningsprocedure of de uitvoering van de subsidie, of als 
een begunstigde zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt; 

 
(b) als het NA vermoedt dat een begunstigde wezenlijke fouten, onregelmatigheden of fraude 

heeft begaan in het kader van de toekenningsprocedure of de uitvoering van de Overeenkomst 
en dat vermoeden moet verifiëren. 

 
Alvorens de betalingen op te schorten, stelt het NA de coördinator formeel in kennis van zijn 
voornemen tot opschorting, onder opgave van de redenen en, in de gevallen bedoeld in de eerste 
alinea, onder a), van de benodigde voorwaarden voor hervatting van de betalingen. De coördinator 
wordt verzocht binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van die kennisgeving opmerkingen in te 
dienen.  
 
Indien het NA na bestudering van deze opmerkingen besluit de opschortingsprocedure te staken, 
stelt het de coördinator daarvan formeel in kennis.  
 
Als de coördinator geen opmerkingen indient of als het NA na bestudering van de opmerkingen 
besluit tot voortzetting van de opschortingsprocedure, kan het betalingen opschorten door de 
coördinator daarvan formeel in kennis te stellen, onder opgave van de redenen voor de opschorting 
en, in de gevallen bedoeld in de eerste alinea, onder a), van de definitieve voorwaarden voor 
hervatting van de betalingen of, in het geval bedoeld in de eerste alinea, onder b), van de indicatieve 
datum van voltooiing van de benodigde verificatie.  
 
De coördinator stelt de andere begunstigden onmiddellijk in kennis. De opschorting van de 
betalingen gaat in op de datum waarop het NA de kennisgeving verstuurt.  
 
Om de betalingen te hervatten, trachten de begunstigden zo spoedig mogelijk te voldoen aan de 
medegedeelde voorwaarden en stellen zij het NA in kennis van de voortgang dienaangaande. 
 
Zodra het NA oordeelt dat de omstandigheden hervatting van de betalingen toestaan of dat de 
benodigde verificatie, met inbegrip van controles ter plaatse, is verricht, stelt het de coördinator 
daarvan formeel in kennis. 
 
Tijdens de opschortingsperiode en onverminderd het recht de uitvoering van het Project op te 
schorten overeenkomstig artikel II.14.1 of de Overeenkomst of de deelname van een begunstigde te 
beëindigen overeenkomstig de artikelen II.15.1 en II.15.2, is de coördinator niet gerechtigd tot het 
indienen van betalingsverzoeken bedoeld in de artikel I.4.2 en I.4.3.  
 
De desbetreffende betalingsverzoeken kunnen zo snel mogelijk na hervatting van de betalingen 
worden ingediend of worden opgenomen in het eerste geplande betalingsverzoek na hervatting van 
betalingen overeenkomstig het schema dat is vastgelegd in artikel I.4.1.  



Erasmus+: Youth in Action Overeenkomst – Algemene Voorwaarden 2015 

 
www.jint.be 

 
(t) 02 209 07 20 

jint@jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

 
II.17.4 Kennisgeving van te betalen bedragen 
 
Het NA geeft formeel kennis van de te betalen bedragen en vermeldt daarbij of het een betaling uit 
hoofde van voorfinanciering of de eindafrekening betreft. In het geval van de eindafrekening 
vermeldt het tevens het overeenkomstig artikel II.18 bepaalde, definitieve subsidiebedrag.  
 
II.17.5 Rente bij betalingsachterstand 
 
Na het verstrijken van de in de artikelen I.4.2, I.4.3, I.4.4 en II.17.1 genoemde betalingstermijnen, en 
onverminderd de artikelen II.17.2 en II.17.3, heeft de begunstigde recht op rente wegens 
betalingsachterstand. De verschuldigde rente blijft buiten beschouwing bij de bepaling van het 
definitieve subsidiebedrag in de zin van artikel II.18.3.  
De verschuldigde rente wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in de nationale wetgeving 
die van toepassing zijn op de Overeenkomst of conform de voorschriften van het NA.  
Ontbreken dergelijke bepalingen, dan wordt de verschuldigde rente als volgt vastgesteld:  

(a) De rente wegens betalingsachterstand is de rente die de Europese Centrale Bank hanteert 
voor zijn belangrijkste herfinancieringsactiviteiten in euro's ("de referentierente"), verhoogd 
met drie en een halve procentpunt. De referentierente is de rentevoet op de eerste dag van 
de maand waarin de betalingstermijn verstrijkt, zoals bekendgemaakt in de C-reeks van het 
Publicatieblad van de Europese Unie.  

(b) Opschorting van de betalingstermijn overeenkomstig artikel II.17.2 of van betaling door het 
NA overeenkomstig artikel II.17.3 wordt niet als betalingsachterstand beschouwd. 
 

(c) De rente bij betalingsachterstand wordt berekend van de dag na de vervaldag voor betaling 
tot en met de datum van feitelijke betaling, zoals is bepaald in artikel II.17.7. 
 

(d) Bij wijze van uitzondering wordt rente die is vastgesteld op niet meer dan € 200,- alleen 
betaald wanneer de begunstigde daartoe een verzoek indient binnen twee maanden na 
ontvangst van de achterstallige betaling. 
 

II.17.6 Munteenheid voor betalingsverzoeken en betalingen  
 
Alle betalingen door het NA luiden in euro.  
 
Begunstigden die hun algemene boekhouding in euro voeren, zetten de kosten in een andere 
munteenheid om naar euro volgens hun gebruikelijke boekhoudpraktijken. 
 
Begunstigden die hun algemene boekhouding in een andere munteenheid dan de euro voeren, 
zetten de kosten om naar euro volgens de gemiddelde dagkoersen zoals bekendgemaakt in de C-
reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie, bepaald over de betrokken verslagperiode. Als 
het Publicatieblad van de Europese Unie geen dagkoers bekendmaakt voor de betrokken 
munteenheid, vindt omrekening plaats volgens het gemiddelde van de maandelijkse 
boekhoudkundige koersen die de Commissie vaststelt en bekendmaakt op haar website 



Erasmus+: Youth in Action Overeenkomst – Algemene Voorwaarden 2015 

 
www.jint.be 

 
(t) 02 209 07 20 

jint@jint.be 

JINT vzw 

Grétrystraat 26 

1000 BRUSSEL 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), bepaald 
over de betrokken verslagperiode.  
 
II.17.7 Datum van betaling  
 
De betalingen door het NA worden geacht te zijn verricht op de datum waarop zij worden 
afgeschreven van de rekening van het NA, tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt. 
 
II.17.8 Overschrijvingskosten  
 
De overschrijvingskosten worden als volgt gedragen: 
 
(a) de door de bank van het NA berekende overschrijvingskosten worden gedragen door het NA; 

 
(b) de door de bank van een begunstigde berekende overschrijvingskosten worden gedragen door 

de begunstigde; 
 

(c) alle kosten van vaste overschrijvingen door een der partijen worden gedragen door de partij 
die de vaste overschrijvingen heeft geregeld. 

 
II.17.9 Betalingen aan de coördinator 
 
Middels de betalingen aan de coördinator kwijt het NA zich van zijn betalingsverplichtingen.  
 
 
ARTIKEL II.18 – BEPALING VAN HET DEFINITIEVE SUBSIDIEBEDRAG 
 
II.18.1 Berekening van het definitieve bedrag  
 
Onverminderd de artikelen II.18.2, II.18.3 en II.18.4, wordt het definitieve subsidiebedrag als volgt 
bepaald: 
 
(a) als de subsidie de vorm heeft van de vergoeding van subsidiabele kosten, wordt het bedrag 

verkregen door toepassing van het in dat artikel genoemde vergoedingspercentage op de 
subsidiabele kosten van het Project die door het NA voor de desbetreffende 
kostencategorieën en begunstigden zijn goedgekeurd; 

 
(b) als de subsidie een eenheidsbijdrage betreft, wordt het bedrag verkregen door de in dat artikel 

genoemde eenheidsbijdrage te vermenigvuldigen met het feitelijke aantal eenheden dat door 
het NA is goedgekeurd voor de desbetreffende begunstigden; 

 
Als bijlage II voorziet in een combinatie van verschillende subsidievormen, worden deze bijdragen bij 
elkaar opgeteld.  

 
II.18.2 Maximumbedrag 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Het totale bedrag dat het NA aan de begunstigden betaalt, mag in geen geval hoger zijn dan het in 
artikel I.3.1 genoemde maximumbedrag.  
 
Als het overeenkomstig artikel II.18.1 bepaalde bedrag hoger is dan het maximumbedrag, is het 
definitieve subsidiebedrag beperkt tot het in artikel I.3.1 genoemde maximumbedrag. 
 
II.18.3 Winstverbod en inachtneming van opbrengsten 
 
II.18.3.1  De subsidie mag voor de begunstigden geen winst opleveren. "Winst" is een positief 

verschil tussen de opbrengsten en de subsidiabele kosten van het Project.  
 
II.18.3.2  De in acht te nemen opbrengsten zijn de vastgestelde geconsolideerde opbrengsten, 

gegenereerd of bevestigd op de datum waarop het verzoek tot eindafrekening door de 
coördinator wordt opgesteld, die binnen een van de volgende categorieën vallen: 

 
(a) inkomsten gegenereerd door het Project; of 
 
(b) financiële bijdragen die door de donoren specifiek zijn toegekend voor de 

financiering van subsidiabele kosten van het Project die door het NA worden 
vergoed overeenkomstig artikel I.3.  

 
II.18.3.3  Het volgende wordt niet beschouwd als opbrengsten die in acht moeten worden 

genomen om te bepalen of de subsidie winst oplevert voor de begunstigden: 
 

(a)  in artikel II.18.3.2, onder b), bedoelde financiële bijdragen, die de begunstigden 
kunnen gebruiken om andere kosten te dekken dan de subsidiabele kosten in het 
kader van de Overeenkomst; 

 
(b)  in artikel II.18.3.2, onder b), bedoelde financiële bijdragen, waarvan het niet 

gebruikte deel niet verschuldigd is aan de donoren aan het einde van de in artikel 
I.2.2 bedoelde periode. 

 
II.18.3.4  De in acht te nemen subsidiabele kosten zijn de geconsolideerde subsidiabele kosten 

die het NA heeft goedgekeurd voor de overeenkomstig artikel II.16 te vergoeden 
kostencategorieën. 

 
II.18.3.5  Als het overeenkomstig de artikelen II.18.1 en II.18.2 bepaalde definitieve 

subsidiebedrag zou resulteren in winst voor de begunstigden, wordt de winst 
afgetrokken in verhouding tot het definitieve vergoedingspercentage van de feitelijke 
subsidiabele kosten van het Project die het NA heeft goedgekeurd voor de 
kostencategorieën bedoeld in artikel II.16.3. Dit definitieve percentage wordt berekend 
op basis van het definitieve subsidiebedrag in de in artikel I.3.1 bedoelde vorm, zoals 
bepaald overeenkomstig de artikelen II.18.1 en II.18.2. 
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II.18.4 Vermindering wegens ondermaatse, gedeeltelijke of te late uitvoering  
 
Als het Project niet, ondermaats, gedeeltelijk of te laat wordt uitgevoerd, kan het NA de aanvankelijk 
toegekende subsidie verlagen naargelang de feitelijke uitvoering van het Project overeenkomstig de 
voorwaarden van bijlage III. 
 
II.18.5 Kennisgeving van het definitieve subsidiebedrag 
 
Het NA stelt de coördinator formeel per brief in kennis van het definitieve subsidiebedrag binnen 
zestig kalenderdagen na ontvangst van het eindverslag van de coördinator. De coördinator kan tot 
dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving opmerkingen over het definitieve subsidiebedrag 
indienen.  
 
Voor zover de coördinator binnen de daarvoor bepaalde periode opmerkingen indient bij het NA, 
bestudeert het NA de opmerkingen en stelt het de coördinator per brief in kennis van het herziene 
definitieve subsidiebedrag binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de opmerkingen van de 
coördinator.  
 
De in dit artikel beschreven voorwaarden laten onverlet dat de coördinator of het NA gerechtelijke 
stappen tegen de wederpartij kan ondernemen overeenkomstig de in artikel I.8.2 beschreven 
voorwaarden. 
 
 
ARTIKEL II.19 – TERUGVORDERING  
 
II.19.1 Terugvordering op het moment van de eindafrekening 
 
Als de eindafrekening de vorm aanneemt van een terugvordering, betaalt de coördinator het NA het 
betrokken bedrag terug, zelfs als hij/zij niet de uiteindelijke ontvanger van het verschuldigde bedrag 
was. 
 
II.19.2 Terugvordering na de eindafrekening 
 
Voorafgaand aan de terugvordering stelt het NA de coördinator of de betrokken begunstigde formeel 
per brief in kennis van zijn voornemen het onterecht betaalde bedrag terug te vorderen, met  opgave 
van het verschuldigde bedrag en de redenen voor terugvordering, waarbij het de begunstigde 
verzoekt eventuele opmerkingen in te dienen binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de 
kennisgeving.  
 
Op basis van de gegeven informatie, kan het NA beslissen om het totale subsidiebedrag en, in 
voorkomend geval, het terug te vorderen bedrag te herzien. In dit geval of als er geen bemerkingen 
werden ingediend of als de bemerkingen van de coördinator of begunstigde geen aanleiding geven 
tot het niet invorderen van het ten onrechte uitbetaalde bedrag dan bevestigt het NA de 
terugvordering. De terugvordering  wordt onder vroam van een ‘debet nota’ formeel aan de 
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coördinator of de betrokken begunstigde verstuurd. De debet nota vermeld het terug te betalen 
bedrag, de voorwaarden en de uiterste betalingsdatum. 
 
Als de coördinator of de betrokken begunstigde dit bedrag niet hebben terugbetaald bij het 
verstrijken van de uiterste betalingsdatumen zoals bepaald in de debet nota dan zal het NA het 
bedrag terugvorderen: 
 

a. indien mogelijk, door ‘offsetting’ tegen elke ander bedrag dat het NA aan de 
coördinator of de betrokken begunstigde verschuldigd is en nadat het NA hen op de 
hoogte heeft gesteld dat het bedrag in mindering zal gebracht worden van een 
lopende uitbetaling of een toekomstige betaling; 

b. waar van toepassing, door beroep te doen op de financiële garant in 
overeenstemming met Artikel I.4.1; 

c. door gerechtelijke stappen te nemen tegen de begunstigde in overeenstemming met 
de nationale wetgeving en zoals voorzien in overeenstemming met Artikel I.8.Indien 
een bedrag moet worden teruggevorderd overeenkomstig de artikelen II.20.5 en 
II.20.6, betaalt de coördinator of de begunstigde op wie de audit of de bevindingen 
van OLAF betrekking hebben, het bedrag in kwestie terug aan het NA. Als de 
bevindingen van de audit niet betrekking hebben op een bepaalde begunstigde, 
betaalt de coördinator het NA het betrokken bedrag terug, zelfs als hij/zij niet de 
uiteindelijke ontvanger van het verschuldigde bedrag was.  

 
II.19.3 Terugvorderingsprocedure 
 
Voorafgaand aan de terugvordering stelt het NA de coördinator of de betrokken begunstigde formeel 
in kennis van zijn voornemen het onterecht betaalde bedrag terug te vorderen, onder opgave van 
het verschuldigde bedrag en de redenen voor terugvordering, waarbij het de begunstigde verzoekt 
eventuele opmerkingen in te dienen binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving.  
 
Bij tijdige indiening van opmerkingen door de coördinator of de betrokken begunstigde stuurt het NA 
de betrokken partij per brief een kennisgeving van het herziene definitieve subsidiebedrag, het terug 
te betalen bedrag en de aanwijzingen voor terugvordering.  
 
Als de coördinator of de betrokken begunstigde het verschuldigde bedrag niet betaalt voor de in de 
kennisgeving vermelde datum of geen opmerkingen heeft ingediend binnen de daarvoor gestelde 
termijn, vordert het NA het bedrag waar mogelijk terug middels verrekening met bedragen die het 
nog aan de coördinator of de betrokken begunstigde verschuldigd is na hem/haar te hebben 
geïnformeerd dat het terug te betalen bedrag wordt afgetrokken van een lopende of toekomstige 
betaling.  
 
Als de terugbetaling niet overeenkomstig bovenstaande bepalingen is ontvangen van de coördinator 
of de betrokken begunstigde, vordert het NA het verschuldigde bedrag terug: 

 
(a)  door een beroep te doen op de in artikel I.4.1 voorziene financiële zekerheid; 
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(b)  door gerechtelijke stappen te ondernemen overeenkomstig de nationale wetgeving, 
zoals is bepaald overeenkomstig artikel I.8. 

 
II.19.4  Rente bij betalingsachterstand 
 
Als er binnen de in de kennisgeving gestelde termijn geen betaling is verricht, draagt het 
verschuldigde bedrag rente volgens het in artikel II.17.5 vastgestelde percentage. De rente bij 
betalingsachterstand wordt berekend vanaf de dag na de vervaldag voor betaling tot en met de 
datum waarop het NA het uitstaande bedrag volledig heeft ontvangen. 
 
Een eventuele gedeeltelijke betaling wordt eerst verrekend met de kosten en rente over de 
achterstallige betaling en vervolgens met de hoofdsom. 
 
 
 
II.19.5 Bankkosten 
 
Bankkosten gemaakt in verband met de terugvordering van de aan het NA verschuldigde bedragen 
worden gedragen door de betrokken begunstigde, behoudens voor zover Richtlijn 2007/64/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de 
interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en 
tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, van toepassing is. 
 
 
ARTIKEL II.20 – CONTROLES EN AUDITS 
  
II.20.1 Technische en financiële controles of audits 
 
Het NA en de Commissie kunnen technische en financiële controles en audits uitvoeren in verband 
met het gebruik van de subsidie.  
 
In het kader van controles of audits verstrekte informatie en documenten worden vertrouwelijk 
behandeld. 
 
Controles en audits door het NA en de Commissie kunnen door personeel van het NA of de 
Commissie zelf worden uitgevoerd, of namens hen door een ander, extern orgaan dat daartoe 
bevoegd is. Controles en audits kunnen plaatsvinden op basis van administratieve controles op 
locatie bij het NA, de Commissie of een door hen aangestelde persoon of orgaan, of ter plekke op 
locatie bij de begunstigde of op terreinen en in gebouwen waar het Project wordt of werd 
uitgevoerd. 
 
De begunstigden verlenen het NA, de Commissie en iedere door hen aangesteld(e) persoon of 
orgaan een volledig recht op inzage in alle documenten betreffende de uitvoering van het Project, de 
resultaten ervan en het gebruik van de subsidie conform de voorwaarden van de Overeenkomst. De 
begunstigden verlenen hun tevens toegang tot de terreinen en gebouwen waar het Project wordt of 
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werd uitgevoerd. Het toegangsrecht wordt verleend tot vijf jaar na de eindafrekeningsdatum of de 
terugbetaling daarvan door de begunstigden, tenzij de nationale wetgeving een langere termijn 
voorschrijft. 
 
Controles en audits kunnen worden gestart tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en gedurende 
vijf jaar na de eindafrekeningsdatum. Deze periode is beperkt tot drie jaar als het in artikel I.3.1 
genoemde maximumbedrag niet hoger is dan € 60.000.  
 
De controle- of auditprocedure wordt geacht te zijn gestart op de datum van ontvangst van de brief 
waarin het NA de procedure aankondigt.  
 
II.20.2 Plicht tot bewaring van documenten 
 
De begunstigden bewaren alle originele documenten, met name boekhoudkundige en fiscale 
bescheiden, op passende wijze, met inbegrip van gedigitaliseerde originelen wanneer toegestaan 
door de nationale wetgeving en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden, gedurende vijf 
jaar na de eindafrekeningsdatum, tenzij de nationale wetgeving een langere termijn vereist.  
 
Als het in artikel I.3.1 genoemde maximumbedrag niet hoger is dan € 60.000 is deze periode beperkt 
tot drie jaar, tenzij de nationale wetgeving een langere termijn vereist. 
 
De in de eerste en de tweede alinea beschreven perioden zijn langer als er sprake is van lopende 
audits, bezwaren, rechtszaken of vorderingen in verband met de subsidie. In dergelijke gevallen 
bewaren de begunstigden de documenten tot de audits, bezwaren, rechtszaken c.q. vorderingen zijn 
afgerond. 
 
II.20.3 Verplichting tot informatieverstrekking 
 
Als een controle of audit vóór de eindafrekening wordt gestart, verstrekt de coördinator alle 
informatie, ook elektronische informatie, waarom wordt verzocht door het NA of een door het NA 
aangestelde externe persoon. In voorkomende gevallen kan het NA verzoeken dat een begunstigde 
die informatie zelf verstrekt. 
 
Als een controle of audit na de eindafrekening wordt gestart, wordt de informatie verstrekt door de 
betrokken begunstigde.  
 
Het NA kan om deze informatie verzoeken in het kader van controles en audits als bedoeld in artikel 
II.20.1. 
 
Indien de betrokken begunstigde niet voldoet aan de in de eerste en tweede alinea beschreven 
verplichtingen, kan het NA: 
 
(a)  kosten die onvoldoende worden onderbouwd door de informatie van de begunstigde als niet-

subsidiabel beschouwen; 
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(b)  eenheidsbijdragen die onvoldoende worden onderbouwd door de informatie van de begunstigde 
als niet-betaalbaar beschouwen;  

 
II.20.4 Contradictoire auditprocedure 
 
Naar aanleiding van de bevindingen van de controle of audit stuurt het NA binnen dertig 
kalenderdagen na afloop van de controle of audit een voorlopig rapport aan de betrokken 
begunstigde, die vervolgens dertig kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst de gelegenheid 
heeft opmerkingen te maken. Het NA stuurt de begunstigde zijn eindverslag binnen dertig 
kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voor indiening van opmerkingen door de betrokken 
begunstigde. 
 
II.20.5  Gevolgen van bevindingen van controles en audits 
 
Op basis van de definitieve bevindingen van de controles of audits kan het NA de maatregelen 
nemen die het nodig acht, waaronder terugvordering op of na het moment van de eindafrekening 
van (een deel van) de door het NA verrichte betalingen, overeenkomstig artikel II.19.  
 
In het geval van definitieve bevindingen van controles of audits die na de eindafrekening zijn 
uitgevoerd, is het terug te vorderen bedrag gelijk aan het verschil tussen het herziene definitieve 
subsidiebedrag, bepaald overeenkomstig artikel II.18, en het totale bedrag dat aan de begunstigden 
is betaald in het kader van de Overeenkomst voor uitvoering van het Project. 
 
II.20.6 Controles en verificaties door OLAF  
 
Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan controles en verificaties ter plaatse en ander 
onderzoek verrichten overeenkomstig de bepalingen en procedures die zijn vastgelegd in (i) 
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 en (ii) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 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, teneinde na te gaan of er sprake is 
geweest van fraude, corruptie of andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de Unie in 
verband met dit subsidiebesluit schaden. 
 
II.20.9 Controles en audits door de Europese Rekenkamer  
 
De Europese Rekenkamer heeft dezelfde rechten als het NA en de Commissie, met name het recht 
op toegang, ten behoeve van controles en audits. 
 
 
ARTIKEL II.21 – BEWAKING EN BEOORDELING 
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II.21.1  Bewaking en beoordeling van het Project 
 
De begunstigden nemen deel aan, en dragen bij tot de bewakings- en beoordelingsactiviteiten die 
worden georganiseerd door het NA en de Europese Commissie, evenals door alle door hen 
aangewezen personen en organen.  
 
In dit verband verlenen de begunstigden het NA, de Europese Commissie en ieder(e) door hen 
aangewezen persoon of orgaan een volledig recht op inzage in alle documenten betreffende de 
uitvoering van het Project en de resultaten ervan. Het toegangsrecht wordt verleend tot vijf jaar na 
de datum van de eindafrekening van de subsidie of de terugbetaling daarvan door de begunstigden. 
 
II.21.2  Periodieke evaluatie van eenheidsbijdragen 
 
De begunstigden aanvaarden dat het NA en de Commissie hun bij wet verplichte administratie 
kunnen analyseren, met inbegrip van de ondersteunende documenten om de omvang van 
eenheidsbijdragen periodiek te evalueren. 
 
Die analyses leiden niet tot aanpassing van het definitieve subsidiebedrag in het kader van de 
Overeenkomst, maar kunnen voor het NA en de Commissie aanleiding zijn om de omvang van 
eenheidsbijdragen in de toekomst te herzien. 

-------------------------------------------------------- 
 


