
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst  

in het kader van het project: “Natuur-inbouw” 
 
 
 
Tussen: 
 
De Vlaamse overheid (Departement Omgeving), gevestigd te K. Albert II-laan 20, bus 8, 1000 
Brussel, vertegenwoordigd door Peter Cabus, secretaris-generaal. Hierna te noemen “de 
projectverantwoordelijke”. 
 
en 
 
De gemeente Weert, zetelend te (6001 GS) Weert, aan Wilhelminasingel 101, handelend ingevolge 
het besluit van Burgemeester en wethouder van dd-mm-jjjj, ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door Wethouder S.A.M. (Suzanne) Winters. Hierna te noemen “de projectpartner”. 
 
Wordt het volgende overeengekomen voor de uitvoering van het project ”Natuur-inbouw” in het kader 
van het Europees programma Interreg VI Vlaanderen-Nederland (2021-2027): 
 
Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst regelt de concrete afspraken over de samenwerking rond en de uitvoering van 
het Project “Natuur-inbouw” ingediend in het kader van het Europees programma Interreg VI. 
 
De projectaanvraag, met inbegrip van de activiteiten per partner en de detaillering van de definitief 
goedgekeurde budgetten, maakt een onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. 
 

Artikel 2: Partijen van deze overeenkomst en hun algemene verantwoordelijkheden 
 
In het kader van deze overeenkomst zijn er volgende partijen:  
 
A. De projectverantwoordelijke 
De Vlaamse overheid (waarvan Departement omgeving) treedt op als indiener van het project en is 
als zodanig aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke ten aanzien van het Interreg-
programmasecretariaat van de grensregio Vlaanderen-Nederland. Deze is eveneens initiatiefnemer en 
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trekker van het project.  
Daarnaast is de projectverantwoordelijke ook een projectpartner en gelden hiervoor ook alle artikels 
opgesteld voor de projectpartner. 
 
B. De projectpartner 
De projectpartner engageert zich om in het kader van het project “Natuur-inbouw” een aantal acties 
te realiseren zoals gespecificeerd in het projectvoorstel en hiervoor ook de nodige cofinanciering te 
voorzien. De projectpartner is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van acties die door hem 
uitgevoerd worden, inclusief de verslaggeving en het voorbereidend administratieve werk in functie 
van de rapportering naar het Interreg-programmasecretariaat. De projectpartner stelt hiertoe een 
contactpersoon aan. 
 
 
Artikel 3: Financieel beheer 
3.1 Algemeen 

1. De projectverantwoordelijke en de projectpartners laden hun projectkosten binnen vijf 
maanden na de betaaldatum op in het e-loket van het Interreg Vlaanderen-Nederland-
programma.  

2. De projectverantwoordelijke controleert het e-loket op nieuw opgeladen projectkosten en 
declareert deze kosten binnen zes maanden na de betaaldatum bij het programma. Hierbij 
heeft de projectverantwoordelijke de plicht om kosten waarvoor verplichte bewijslast 
ontbreekt, de link met het project onduidelijk is, of waarbij het project niet conform de 
projectaanvraag wordt uitgevoerd, te weren uit dergelijke declaraties. 

3. De projectverantwoordelijke ontvangt de EFRO-steun van de certificeringsautoriteit en stort 
het deel bestemd voor de projectpartners – zoals bepaald door de certificeringsautoriteit – zo 
spoedig mogelijk en integraal door aan de projectpartners. 

4. Indien uit enige controle zou blijken dat de projectverantwoordelijke onverschuldigd betaalde 
middelen heeft overgemaakt aan een projectpartner, dan dienen deze middelen door de 
projectpartner onverwijld, op eerste aanvraag van de projectverantwoordelijke, overgemaakt 
te worden aan de projectverantwoordelijke. Dit geldt evenzeer en onverkort voor 
onregelmatigheden die worden vastgesteld door de Auditautoriteit en voor financiële correcties 
door de Commissie ingevolge vastgestelde onregelmatigheden. 
 
 

3.2 Betalingstermijn naar derden 
De projectpartner engageert zich door de ondertekening van deze overeenkomst tot het betalen van 
alle toegezonden facturen binnen de door de factuur geldende betalingstermijn, uiteraard alleen en in 
zoverre deze facturen betrekking hebben op werken, leveringen en diensten die opgenomen zijn in de 
rubrieken van de activiteiten opgenomen in de projectaanvraag. 
Eventueel verschuldigde verwijlsintresten of schadeclaims voortvloeiende uit het niet-tijdig betalen 
van facturen of bewijzen van betaling door de projectpartij kunnen niet worden verhaald op het 
project. 
 
3.3 Betwisten facturen 
Bij elke betwisting door de controlerende instantie of niet-aanvulling van facturen als bewijsstuk staat 
de projectpartner in voor de volledige betaling van de niet voor subsidiëring aanvaarde uitgaven. 
 
 
Artikel 4: Inhoudelijke uitvoering 
 

1. De projectverantwoordelijke en projectpartners voeren het onderdeel onder hun 
verantwoordelijkheid uit conform de projectaanvraag. 

2. De projectpartners leveren op vraag van de projectverantwoordelijke input voor inhoudelijke 
voortgangs- en eindrapportages. 
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3. De taken van de projectverantwoordelijke en de projectpartners worden goedgekeurd door de 
stuurgroep van “Natuur-inbouw”. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
voortgang en uitvoering van het project volgens de activiteitenplanning. 

 
Artikel 5: Gedelegeerde verplichtingen 
 
Naast de projectverantwoordelijke houden ook de projectpartners bij de uitvoering van hun 
projectactiviteiten rekening met de verantwoordelijkheden die volgen uit het ‘het 
Programmareglement voor de uitvoering van het Interreg-Programma Vlaanderen - Nederland 2021 – 
2027’. Daarbij verdienen de navolgende verplichtingen expliciet de aandacht van de 
projectverantwoordelijke en de projectpartners: 

a) Verplichtingen aangaande voorlichting en communicatie, opgenomen onder punt 2.3 b 
van het programmareglement en zoals vastgelegd in bijlage XII van EU-verordening 
1303/2013 en artikels 3 tot en met 5 van EU-uitvoeringsverordening 821/2014; 

b) Verplichtingen aangaande aanbesteding en gunning, conform de aanbestedingsregels 
van de Belgische wet overheidsopdrachten of Nederlandse aanbestedingswet; 

c) Verplichtingen aangaande de projectadministratie, het voeren van een gescheiden 
projectboekhouding en de minimale bewaartermijn van de complete 
projectadministratie; 

d) De verplichting om medewerking te verlenen aan evaluatieonderzoeken, audits en 
controles van het project door de programma-autoriteiten, de Europese Commissie 
en/of door hen aangewezen derden. 
 

Bovendien is de projectpartner verantwoordelijk voor: 
A. Uitvoering eigen activiteiten (cf. artikel 4): 
De projectpartner staat in voor de uitvoering van de activiteiten waar hij, zoals weergegeven in de 
aanvraag en de actielijst, voor verantwoordelijk is. Dit houdt in dat de projectpartner de activiteiten 
inhoudelijk voorbereidt, aanbesteedt en alle kosten en financiële aanspraken binnen de gestelde 
termijnen kenbaar maakt aan de projectverantwoordelijke.  
 
De projectpartner draagt de volledige inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor zijn 
activiteiten.  
Indien de projectverantwoordelijke wordt aangesproken op de tekortkomingen met betrekking tot de 
uitvoering van de activiteiten waarvoor de projectpartner moet instaan, dan kan uitsluitend de 
verantwoordelijke projectpartner voor deze tekortkomingen aansprakelijk gesteld worden.  
B. Samenwerking met derden, bedrijven en uitbesteding 
Indien partners voor bepaalde acties een beroep doen op de medewerking van derden of een 
gedeelte van de taken uitbesteden of delegeren blijven de partners van deze overeenkomst toch de 
enige verantwoordelijke partij ten aanzien van de projectverantwoordelijke en dit volgens de regels en 
modaliteiten zoals bepaald in deze overeenkomst. 
 
Indien de projectpartner cofinanciering zal ontvangen voor voorziene kosten moet hij hiervoor een 
cofinancieringsverklaring opmaken en laten tekenen door de cofinancierder voordat de desbetreffende 
kosten zijn gemaakt. Facturen aan derden gelden niet als cofinanciering. 
 
C. BTW-regelgeving 
Indien ook in rekening gebrachte BTW-bedragen als projectkosten zijn opgenomen in de begroting, 
dient de projectpartner aan de projectverantwoordelijke een verklaring af te leveren dat hij niet BTW-
plichtig is ten aanzien van de in deze overeenkomst bedoelde activiteiten en in verband hiermee de 
ter zake van de eigen activiteiten in rekening gebrachte BTW niet als voorbelasting in aftrek in te 
brengen. Bij ontstentenis van een dergelijke verklaring wordt ervan uitgegaan dat de projectpartner 
BTW-plichtig is ten aanzien van zijn activiteiten en dat hij de BTW op de met de activiteit verband 
houdende kosten als voorbelasting kan verrekenen. Indien de projectpartner de door hem 
verschuldigde BTW slechts ten dele kan terugvorderen, dient hij in een verklaring aan de 
projectverantwoordelijke aan te geven welk gedeelte van de BTW niet terugvorderbaar is. 
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Zijn deelprojecten door de projectpartij begroot inclusief BTW, maar kan de BTW geheel of ten dele 
door de projectpartner worden teruggevorderd, dan komt het gebudgetteerde BTW-bedrag niet in 
aanmerking voor subsidiëring.  
 
Artikel 6: Geschillen 
 
De partijen verbinden zich ertoe de verbintenis aan onderhavige overeenkomst te goeder trouw uit te 
voeren en ingeval van betwisting te zoeken naar een minnelijke schikking in het kader van de 
stuurgroep. 
 
Artikel 7: Intellectuele eigendom 
 

1. Intellectuele eigendom dat reeds voor het project bij één van de projectpartners bestaat 
(achtergrondkennis), is steeds beschermd. 

2. Indien tijdens de projectuitvoering potentiële intellectuele eigendom ontstaat 
(voorgrondkennis), dan hoort dit toe aan alle projectpartners. Om het juiste gebruik hiervan 
te garanderen kan een overeenkomst worden opgemaakt. 

 
Artikel 8: Machtiging e-loket 
 
De projectpartners verzekeren dat alle medewerkers van hun organisatie die toegang hebben tot het 
e-loket in het kader van het project, gemachtigd zijn om hun organisatie hierin rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen. 
 
Artikel 9: Garantieverklaring 
 

1. De projectverantwoordelijke en projectpartner(s) garanderen de nodige cofinanciering 
aanvullend op de projectsubsidie vanuit EFRO, zodat het in de projectaanvraag opgenomen 
EFRO-percentage wordt aangehouden.  

2. De projectverantwoordelijke en projectpartner(s) garanderen dat de projectkosten slechts in 
één Europees project zijn opgenomen (Europese dubbelfinanciering is niet toegestaan) en niet 
voor meer dan 100% worden gefinancierd (geen overfinanciering). 
 

Artikel 10: Bevestiging overige bepalingen projectaanvraag 
 
Door het ondertekenen bevestigen de projectverantwoordelijke en de projectpartners dat:  

 de informatie in de projectaanvraag juist en volledig is; 
 de projectverantwoordelijke en de projectpartners, opgesomd in de samenwerkings-

overeenkomst, de projectaanvraag hebben gelezen en hiermee volledig akkoord zijn;  
 de informatie uit de projectaanvraag gebruikt mag  worden voor publicatie; 
 ze de relevante Europese en nationale wetgeving zullen naleven, in het bijzonder met 

betrekking tot cohesiebeleid, milieubescherming, gelijke kansen/anti-discriminatie, 
staatssteun en overheidsopdrachten; 

 ten aanzien van geen van hen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een besluit 
van de Europese Commissie waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 
interne markt is verklaard; 

 geen van hen een onderneming in moeilijkheden is, overeenkomstig de definitie in artikel 
2 lid 18 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening; 

 de projectaanvraag geen activiteiten omvat die gekwalificeerd kunnen worden als een 
overbrenging van dezelfde of een vergelijkbare activiteit (of een deel daarvan) van een 
vestiging in de Europese Economische Ruimte (EER: EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein 
en Noorwegen) (initiële vestiging) naar de vestiging in een andere lidstaat van de EER 
waar de gesteunde investering plaatsvindt (gesteunde vestiging). Van een overbrenging is 
sprake indien het product of de dienst in de initiële en in de gesteunde vestiging ten 
minste ten dele voor dezelfde doeleinden dient en aan de vragen of behoeften van 
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hetzelfde type afnemers voldoet en voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit in een van 
de initiële vestigingen van de begunstigde in de EER banen verloren gaan;   

 de projectaanvraag geen activiteiten omvat die zouden neerkomen op een overdracht van 
een via een ander Europees project gesteunde productieactiviteit naar een locatie buiten 
de NUTS 2-regio waar ze steun ontving.  

 ze het ‘Programmareglement voor de uitvoering van het Interreg-Programma Vlaanderen-
Nederland 2021-2027’ hebben gelezen en zich akkoord verklaren met de bepalingen hierin 
vervat. 

 
Artikel 11: Slotbepalingen 
 

1. Deze overeenkomst treedt in werking na de ondertekening ervan en blijft in werking tot de 
projectverantwoordelijke volledige ontlasting heeft gekregen van zijn verplichtingen in het 
kader van het Interreg-programma. Zolang het project niet definitief is afgesloten door de 
toezichthoudende overheden en instanties blijft deze overeenkomst geldig. 

2. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen slechts doorgevoerd worden indien alle partijen 
onderling en schriftelijk akkoord zijn. 

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit 
deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement 
Brussel. 

 
Deze overeenkomst werd opgemaakt te [plaats] op [datum] 
Voor akkoord namens de partners: 

• de Vlaamse overheid (Departement Omgeving), gevestigd te K. Albert II-laan 20, bus 8, 
1000 Brussel, vertegenwoordigd door Peter Cabus, secretaris-generaal.  

• De gemeente Weert, zetelend te (6001 GS) Weert, aan Wilhelminasingel 101, handelend 
ingevolge het besluit van Burgemeester en wethouder van dd-mm-jjjj, ter zake rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Wethouder S.A.M. (Suzanne) Winters. 

 
 
Voor Gemeente Weert      Voor Vlaamse overheid  
         (Departement Omgeving)  
  
 
 
 
 
 
 
Suzanne Winters      Peter Cabus 
Wethouder       secretaris-generaal 
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