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Partnerschapsovereenkomst SchoolFood4Change
SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST
Deze partnerschapsovereenkomst, gebaseerd op de relevante Europese regelgeving, wordt
afgesloten op 1 januari 2022, hierna benoemd als “effectieve datum”
TUSSEN de volgende partijen:
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH),
decoördinator, metmaatschappelijke zetel te Leopoldring, 3 (79098) Freiburg im Breisgau,
Duitsland,
En
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, met maatschappelijke zetel te Plaza de San Diego, s/n
(28801) Alcalá de Henares, Madrid, Spanje,
STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI TALLINNA KESKUS, met maatschappelijke
zetel te Erika, 14 (10416) Tallinn, Estland,
RIKOLTO BELGIË VZW, met maatschappelijke zetel te Blijde Inkomststraat, 50 (3000)
Leuven, België,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE, met maatschappelijke zetel
te Piazza Vittorio Emanuele II, 9, Frazione Pollenzo (12042) BRA (CN), Italië,
STIFTELSEN VÄRLDSNATURFONDEN WWF, gevestigd te Ulriksdals slott, Slottsallén, 1
(170 81) Solna, Zweden,
INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS EUROPEAN UNION REGIONAL GROUP (IFOAM Organics Europe), met
maatschappelijke zetel te Rue du Commerce, 124 (1000) Bruxelles, België,
VÁLLALATGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY, statutair gevestigd
te Fővám tér, 8, (H1093) Boedapest, Hongarije,
ASSOCIATION RISTECO-LA VILLE QUI MANGE, met maatschappelijke zetel te Lieu dit
Maunand, (73470) Marcieux,Frankrijk,
FUNDACIÓ EURECAT, gevestigd te Av. Universitat Autonoma, 23 (08290) Cerdanyola del
V, Spanje,
FONDAZIONE ECOSISTEMI, gevestigd te Corso del Rinascimento, 24 (00186) Roma, Italië,
DANACHDA - BILDUNG FÜR NACHHALTIGKEIT, metmaatschappelijke zetel te
Tulpengasse, 3, (1080) Wien, Oostenrijk,
STICHTING FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE, gevestigd te Arthur van Schendelstraat
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550 3511 MH Utrecht, Nederland (correspondentieadres: Village Partenaire, Bureau 1,
Fernand Bernierstraat 15 (1060), Brussel, België),
MENSA CÍVICA, met maatschappelijke zetel te C/Ramón Pignatelli, 36 (50004) Zaragoza,
Spanje,
SPEISERÄUME F+B GmbH, gevestigd te Prenzlauer Allee, 186 (10405) Berlijn, Duitsland,
SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, z.s. , met maatschappelijke zetel te Bendlova, 150/26 (613
00) Brno, Tsjechië,
SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA, O. Z. , met maatschappelijke zetel te Dvořákovo nábrežie,
4A (811 02) Bratislava, Slowakije
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA, met maatschappelijke zetel te Városház u. 911., (1052) Budapest, Hongarije,
KØBENHAVNS KOMMUNE, gevestigd te Gyldenløvesgade, 15 (1600) København,
Denemarken,
STADT ESSEN, met maatschappelijke zetel te Rathaus Porscheplatz (45127) Essen,
Duitsland,
STAD GENT, met maatschappelijke zetel te Botermarkt, 1 (9000) Gent, België,
STAD LEUVEN, met maatschappelijke zetel te Professor Van Overstraetenplein, 1 (3000)
Leuven, België,
VILLE DE LYON, met maatschappelijke zetel te Place de la Comédie, 1 (69001) Lyon,
Frankrijk,
MALMÖ STAD, met maatschappelijke zetel te Bergsgatan, 17 (211 54) Malmö, Zweden,
COMUNE DI MILANO, gevestigd te Piazza della Scala, 2, (20121), Milano, Italië,
COMUNE DI NUORO, met maatschappelijke zetel te Via Dante, 44 (08100) Nuoro, Italië,
STADT NÜRNBERG, gevestigd te Hauptmarkt, 18 (90403), Nürnberg, Duitsland,
TALLINNA LINN, met maatschappelijke zetel te Vabaduse väljak, 7 (15199) Tallinn,
Estland,
UMEÅ KOMMUN, met maatschappelijke zetel te Skolgatan, 31A (90184) Umeå, Zweden,
STADT WIEN, met maatschappelijke zetel te Friedrich-Schmidt-Platz, 1 (1010) Wien,
Oostenrijk,
VIIMSI VALLAVALITSUS, met maatschappelijke zetel te Nelgi tee 1, Viimsi alevik, (74001)
Harjumaa, Estland,
DÉPARTEMENT DORDOGNE, met maatschappelijke zetel te 2 rue Paul Louis Courier
CS11200 (24019) Périgueux, Frankrijk
En
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GENERALITAT VALENCIANA, met maatschappelijke zetel te Palau de la Generalitat, Calle
Cavallers, 2 (46001) Valencia, Spanje
hierna, gezamenlijk of afzonderlijk, aangeduid als "Partijen" of "Partij"

Betreffende de actie: SchoolFood4Change: Schoolmaaltijden en scholen shiften naar een
nieuw paradigma, gericht op volksgezondheid en territoriale, sociale en ecologische
veerkracht
kortweg
SF4C
Hierna benoemd als “het Project”
OVERWEGENDE DAT:
De partijen, die aanzienlijke ervaring hebben op het betrokken gebied, hebben een voorstel
voor het project ingediend bij de financieringsautoriteit in het kader van horizon 2020 – het
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
De partijen wensen onderling bindende verbintenissen te specificeren of aan te vullen, naast de
bepalingen van de specifieke subsidieovereenkomst die door de partijen en de
financieringsautoriteit moet worden ondertekend (hierna "subsidieovereenkomst" genoemd).
De partijen zijn zich ervan bewust dat deze consortiumovereenkomst is gebaseerd op de
DESCA-modelconsortiumovereenkomst (© DESCA - Horizon 2020
Modelconsortiumovereenkomst. Versie 1.2.4, oktober 2017 www.DESCA-2020.eu).
DAAROM WORDT DAAROM ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
Sectie 1: Definities
(…)
Sectie 2: Doel
Het doel van deze Partnerschapsovereenkomst is om de relaties tussen de partners in het
kader van dit Project te in het bijzonder betreffende de organisatie van het werk, het
projectbeheer, en de rechten en verplichtingen, o.a. betreffende aansprakelijkheid,
toegangsrechten en betwistingen.
Sectie 3: Inwerkingtreding, duur en beëindiging
3.1 Inwerkingtreding
Een entiteit wordt Partij in deze Partnerschapsovereenkomst vanaf de ondertekening van
deze Partnerschapsovereenkomst door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger.
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Deze Partnerschapsovereenkomst treedt in werking vanaf de Effectieve Datum zoals
hierboven aangegeven.
(…)
3.2 Duur en beëindiging
Deze Partnerschapsovereenkomst zal duren tot alle verplichtingen zijn nagekomen die door
de Partijen worden opgenomen onder de Subsidieovereenkomst en deze
Partnerschapsovereenkomst.
Deze Partnerschapsovereenkomst of de deelname van één of meerdere Partijen kunnen
beëindigd worden overeenkomstig de voorwaarden in deze Partnerschapsovereenkomst.
(…)
3.3 Blijvende rechten en verplichtingen
De bepalingen met betrekking tot toegangsrechten, verspreiding en vertrouwelijkheid, voor
de daarin genoemde periode, evenals voor aansprakelijkheid, toepasselijk recht en
beslechting van geschillen blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze
consortiumovereenkomst.
Beëindiging laat de rechten of verplichtingen onverlet van een partij die het consortium
verlaat vóór de datum van beëindiging, tenzij anders overeengekomen tussen de algemene
vergadering en de vertrekkende partij. Dit omvat de verplichting om alle input, deliverables
en documenten te leveren voor de periode van haar deelname.

Sectie 4: Verantwoordelijkheden van de Partijen
4.1 Algemene principes
Elke partij verbindt zich ertoe deel te nemen aan de efficiënte uitvoering van het project en
om onmiddellijk en tijdig al haar verplichtingen uit hoofde van de subsidieovereenkomst en
deze consortiumovereenkomst na te komen, zoals redelijkerwijs van haar kan worden
verlangd en op een manier die te goeder trouw is voorgeschreven door de Belgische
wetgeving.
Elke partij verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de governancestructuur van het
project, alle belangrijke informatie, feiten, problemen of vertragingen die van invloed kunnen
zijn op het project, onverwijld mee te delen.
Elke partij verstrekt onverwijld alle informatie die een consortiumorgaan of de coördinator
redelijkerwijs nodig heeft om haar taken uit te voeren.
Elke partij neemt redelijke maatregelen om de juistheid te waarborgen van alle informatie of
materialen die zij aan de andere partijen verstrekt.

4.2 Ingebrekestelling
In geval van inbreuk (…) zal de Coördinator, of indien deze in gebreke blijft, de Partij die
door de Algemene Vergadering wordt aangesteld, de in gebreke blijvende Partij formeel in
kennis geven, en vragen om een oplossing binnen de 30 kalenderdagen.
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Als de inbreuk substantieel is en niet tijdig kan opgelost worden, kan de Algemene
Vergadering de in gebreke blijvende Partij als “falende Partij” beschouwen en beslissen over
de verdere gevolgen, wat mogelijks beëindiging van haar deelname kan inhouden.
Een partij wordt uitgeroepen tot in gebreke gebleven partij met een consensus van
tweederde (2/3) van de leden van de Algemene Vergadering. Bij het bereiken van een
dergelijke consensus kan de coördinator de deelname van een in gebreke blijvende partij
onmiddellijk beëindigen door alle partijen schriftelijk in kennis te stellen.
4.3 Betrokkenheid van derden
Een Partij die een onderaanneming aangaat of op een andere manier derden betrekt (…)
blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen aandeel in het project en voor de
overeenstemming met de voorwaarden van deze Partnerschapsovereenkomst en de
subsidieovereenkomst. (…)
Sectie 5: Aansprakelijkheid t.a.v. elkaar
5.1 Geen garanties
Betreffende om het even welke informatie of materialen (…) die door een Partij aan een
andere aangeleverd worden in het kader van het project, wordt geen enkele garantie
gegeven over de volledigheid of relevantie, noch over de afwezigheid van schending van
eigendomsrechten van derden.
Daarom
- zal de ontvangende Partij in ieder geval volledig en alleen aansprakelijk zijn voor het
gebruik van deze informatie en materialen en
- geen enkele Partij die toegangsrechten verleent zal aansprakelijk zijn in geval van
schending van eigendomsrechten van derden, resulterend uit de uitoefening van die
toegangsrechten door een andere Partij.
5.2 Beperkingen van contractuele aansprakelijkheid
Geen enkele Partij is verantwoordelijk t.a.v. een andere Partij voor indirect of voortvloeiend
verlies of gelijkaardige schade zoals bv. winstderving, inkomstenverlies enz.… voor zover
niet het gevolg van opzet.
De aansprakelijkheid van een Partij t.a.v. de andere Partijen gezamenlijk is beperkt tot het
aandeel van de Partij in de totale projectkosten, zoals beschreven in annex 2 van de SO,
voor zover niet het gevolg van opzet.
(…)
5.3 Schade aan derden
Elke Partij is zelf aansprakelijk voor schade aan derden.
(…)
5.4 Overmacht
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Geen enkele Partij zal in gebreke gesteld worden als ze haar verplichtingen niet kan
nakomen ten gevolge van overmacht.
Elke Partij zal de bevoegde projectbeheersorganen in kennis stellen van overmacht zonder
uitstel. Als de gevolgen van de overmacht niet opgelost kunnen worden binnen 6 weken na
de kennisgeving, kan er beslist worden taken over te dragen.
Sectie 6: Beheersstructuur
6.1 Algemene structuur
De organisatiestructuur van het consortium bestaat uit de volgende consortiumorganen:
De Algemene Vergadering is het uiteindelijke besluitvormingsorgaan van het consortium.
De stuurgroep is het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van het project dat verslag
uit brengt aan en verantwoording af legt aan de algemene vergadering.
De coördinator is de juridische entiteit die optreedt als intermediair tussen de partijen en de
financieringsautoriteit. De coördinator voert, naast zijn verantwoordelijkheden als partij, de
haar opgedragen taken uit zoals beschreven in de subsidieovereenkomst en deze
consortiumovereenkomst.
6.2 Algemene operationele procedures voor alle beheersorganen in het partnerschap
Bepalingen betreffende aanwezigheid, voorbereiding, organisatie, stemprocedures en
verslaggeving van de vergaderingen.
6.3 Specifieke operationele procedures voor de beheersorganen in het partnerschap
6.3.1 Algemene Vergadering
(…)
6.3.1.1 Leden
6.3.1.1.1 De AV bestaat uit één vertegenwoordiger van iedere Partij (…).
6.3.1.1.2 Elke vertegenwoordiger wordt geacht voldoende bevoegd te zijn om te
onderhandelen en te beslissen over al wat opgesomd wordt onder 6.3.1.2
(…)
6.3.1.2 Beslissingen
De AV is vrij om te handelen op eigen initiatief, om voorstellen te formuleren en beslissingen
te nemen in overeenstemming met de hier vastgelegde procedures. Daarenboven zullen alle
voorstellen van het Bestuurscomité in overweging genomen en beslist worden door de AV.
Volgende beslissingen zullen door de AV worden genomen:
 inhoud, financies en itellectuele eigendomsrechten (…)
 ontwikkeling van het partnerschap (…)
6.3.2 Stuurgroep
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6.3.2.1 Leden
De stuurgroep bestaat uit de coördinator, de WP-leiders en andere door de coördinator
aangewezen partijen.
(…)
6.3.2.3 Taken
(gangbare bepalingen)
6.4 Coördinator
6.4.1 – 6.4.4 (gangbare bepalingen)
Externe Adviesraad
Een Externe Adviesraad (EAR) wordt benoemd en aangestuurd door de Stuurgroep. De
EAR staat de besluiten van de algemene vergadering bij en faciliteert deze. De coördinator
zorgt ervoor dat tussen alle partijen en elk EAR-lid geheimhoudingsovereenkomsten worden
uitgevoerd. De voorwaarden ervan zijn niet minder streng dan die welke in deze
consortiumovereenkomst zijn vastgesteld en worden uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de
voordracht of voordat vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld, naargelang welke datum
eerder valt, gesloten. De coördinator schrijft de notulen van de EAB-vergaderingen en
bereidt de uitvoering van de suggesties van het EAB voor. De EAB-leden mogen op
uitnodiging deelnemen aan algemene vergaderingen, maar hebben geen stemrecht.

Sectie 7: Financiële bepalingen
7.1 Algemene Principes
7.1.1 Verdeling van de Financiële Bijdrage
De financiële bijdrage van de Subsidiërende Overheid aan het project zal worden verdeeld
door de coördinator volgens:
- het partnerschapsplan,
- de goedkeuring van de rapportage door de Subsidiërende Overheid, en
- De betalingsvoorwaarden in sectie 7.3.
Een Partij zal enkel gesubsidieerd worden voor haar taken die uitgevoerd zijn in
overeenstemming met het partnerschapsplan.
7.1.2 Verantwoording van de uitgaven
Iedere Partij is zelf verantwoordelijk voor de verantwoording van haar kosten. (…)
7.1.3 Principes van subsidiëring
(…)
7.1.4 Teruggave van te veel betaalde bedragen; ontvangsten
(…)
7.1.5 Financiële gevolgen van de beëindiging van de deelname van een Partij.
Een partij die het consortium verlaat, betaalt alle betalingen terug die zij heeft ontvangen,
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met uitzondering van het bedrag van de bijdrage die door de financieringsautoriteit of een
andere bijdrager is aanvaard. Bovendien draagt een in gebreke blijvende partij, binnen de
grenzen van punt 5.2 van deze consortiumovereenkomst, alle redelijke en gerechtvaardigde
extra kosten die voor de andere partijen ontstaan om haar en hun taken uit te voeren.
7.2 Budget
De in het consortiumplan vastgestelde begroting wordt gewaardeerd overeenkomstig de
gebruikelijke boekhoud- en beheersbeginselen en -praktijken van de respectieve partijen.
7.3 Betalingen
7.3.1 Betalingen aan de Partijen zijn de exclusieve bevoegdheid van de coördinator
(…)
7.3.2 Het betalingsschema, dat de overdracht van voorfinancierings- en tussentijdse
betalingen aan partijen bevat, zal als volgt worden behandeld:
De financiering van de in het consortiumplan opgenomen kosten wordt aan de partijen
betaald na ontvangst van de financieringsautoriteit zonder onnodige vertraging en in
overeenstemming met de bepalingen van de subsidieovereenkomst. De door de
financieringsautoriteit aanvaarde kosten worden aan de betrokken partij betaald.
De coördinator heeft het recht betalingen in te houden die verschuldigd zijn aan een partij die
door een verantwoordelijk consortiumorgaan is aangewezen als niet-nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van deze consortiumovereenkomst of de subsidieovereenkomst of
aan een begunstigde die deze consortiumovereenkomst nog niet heeft ondertekend.
De coördinator heeft het recht om reeds aan een in gebreke gebleven partij betaalde
betalingen terug te vorderen, met uitzondering van de betalingen van de door de
financieringsautoriteit aanvaarde deliverables. De coördinator heeft eveneens het recht
betalingen aan een partij in te houden wanneer dit door of met de financieringsautoriteit is
overeengekomen.

7.3.3. Intern Garantiefonds
De coördinator heeft het recht een intern garantiefonds op te richten om het risico voor het
hele consortium van een in gebreke blijvende partij te verminderen.
Het Interne Garantiefonds wordt opgericht door 15% van de voorfinancieringsbetaling aan
elke partij in te houden.
Het totale bedrag van het Garantiefonds zal met de laatste betaling aan elke partij worden
uitgekeerd nadat alle subsidiabele kosten door de EC zijn aanvaard en de laatste
subsidiebetaling van de financieringsautoriteit aan de coördinator is ontvangen.
De kosten in verband met de instandhouding van het interne garantiefonds, voornamelijk in
verband met negatieve rentetarieven, zullen over alle partijen worden verdeeld op basis van
het overeenkomstige deel van hun begroting zoals vastgesteld in het consortiumplan en op
basis van de goedkeuring van verslagen door de financieringsautoriteit. Eventuele positieve
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rente zal worden gedeeld met alle partners op basis van het overeenkomstige aandeel van
hun begroting zoals vastgesteld in het consortiumplan en op basis van de goedkeuring van
verslagen door de financieringsautoriteit.
Sectie 8: Resultaten
Bepalingen over het individueel en gedeeld eigenaarschap van de resultaten, en de
overdracht en disseminatie ervan.
De resultaten zijn eigendom van de partij die ze genereert
Sectie 9: Toegangsrechten
Uitgebreide bepalingen over toegangsrechten. In bijlage 1 hebben de verschillende Partijen
de relevante “background” en de beperkingen ervan beschreven.
Sectie 10: Niet openbaar maken van informatie
Uitgebreide bepalingen over confidentialiteit van informatie.
Sectie 11: Varia

9 / 11

PoliVisu Consortium Agreement, version 1.0, 2017-08-23

samenvattende vertaling in het Nederlands

Sectie 12: Handtekeningen
TEN GETUIGE WAARVAN:
De Partijen hebben deze Partnerschapsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd aan hun
ondergetekende bevoegde vertegenwoordigers in afzonderlijke handtekeningenbladzijden,
met voorafgaand geschreven de datum van ondertekening.

STAD GENT (GENT)

Frits Laroy
Strategisch Coöridnator
(datum)
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Bijlage 1: inbegrepen “background”
De Subsidieovereenkomst(Artikel 24) definieert “background” als “data, knowhow of
informatie (…) die noodzakelijk is om de actie uit te voeren of de resultaten ervan te
gebruiken”. Omwille van deze noodzaak moeten principieel toegangsrechten verleend
worden, maar Partijen moeten de background voor het project omschrijven en het er
onderling over eens zijn. Dat is het doel van deze bijlage.
PARTIJ 21
Wat STAD GENT betreft, is tussen de Partijen overeengekomen dat, voor zover zij weten,
geen gegevens, knowhow of informatie van STAD GENT nodig zijn voor de uitvoering van
het Project (artikel 25.2 Subsidieovereenkomst) of exploitatie van de resultaten van die
andere Partij (artikel 25.3 Subsidieovereenkomst).
Dit vertegenwoordigt de status op het moment van ondertekening van deze
consortiumovereenkomst.
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