gemeenteraad
Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit
Vergadering van 2 september 2021
2021_GR_00059 Partnerschapsovereenkomst voor het project 'BLockchain IN Government
(BLING)' in het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese
Unie - Goedkeuring
Bevoegd: Mathias De Clercq
Betrokken: Tine Heyse, Sofie Bracke

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

In de collegezitting van 11/03/2021 werd de indiening van het projectvoorstel 'BLockchain IN
Government' - kortweg BLING - goedgekeurd. Dit project werd ingediend onder het Interreg
Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie naar aanleiding van de twaalfde
oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. Deze oproep richtte zich
uitsluitend op reeds goedgekeurde projecten die een verlengingsaanvraag konden indienen.
Hierbij konden er extra activiteiten en/of extra partners toegevoegd worden aan reeds lopende
projecten.
Het project BLING was zo'n reeds goedgekeurd project. Het project beoogt, door de expertise
van kennisinstellingen en het speelveld van gemeenten en overheidsorganisaties te combineren
met bedrijven en burgers, te onderzoeken welke rol blockchain kan spelen voor overheden.
HOWEST - partner in BLING - had de Stad Gent gevraagd om toe te treden tot het BLINGpartnerschap. Deze projectuitbreiding werd aangevraagd in het kader van de Interreg Noordzee
Regio-projectoproep en dit werd op 15 juni 2021 door het Interreg-secretariaat goedgekeurd.
HOWEST en Stad Gent zullen samen een extra demonstratieproject uitvoeren toegespitst op de
Gentse Energielening. De Dienst Milieu en Klimaat (DMK) wil verder de drempel verlagen naar
de Gentse Energielening en de Gentenaar beter ontzorgen in de omslag naar een
energieneutrale en comfortabele woning. Hiervoor gaat DMK de haalbaarheid na om via
Blockchaintechnologie de aanvraag en goedkeuring van de Gentse Energielening te
optimaliseren/verbeteren door automatisatie en het verder potentieel van de technologie te
verkennen. In samenwerking met de HOWEST, Dienst Data & Informatie, Dienst
Organisatieontwikkeling, District 09, REGent en OCMW wordt:
 een Proof Of Concept (POC) ontwikkeld voor de energielening;
 de POC getest in 100 (test)cases.
 de kennis met betrekking tot Blockchaintechnologie stadsbreed opgebouwd en gedeeld.
Het projectbudget van Stad Gent bedraagt 133.960 euro, waarvan 50% gesubsidieerd wordt
door Interreg. De ontvangen subsidie zal worden ingezet om een projectmedewerker te kunnen

aanwerven. De HOWEST ontvangt daarnaast ook bijkomend budget aan om de ontwikkelkosten
voor de blockchaintechnologie voor deze demo te dekken. Deze middelen zitten dus niet in het
Gentse budget vervat, maar zullen wel ten gunste komen van de Gentse activiteiten.
De goedkeuring laat Stad Gent nu toe om toe te treden tot het BLING-partnerschap dat bestaat
uit volgende partners: Gemeente Groningen (projectleider), Stad Antwerpen, Stad Roeselare,
Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, County Administrative Board of Skåne, Centraal Justitieel
Incassobureau Nederland, South East of Scotland Transport Partnership en de universiteiten van
Göteborg, Aalborg, Oldenburg en Edinburgh.
Om afspraken te maken en te formaliseren tussen Gemeente Groningen (projectleider) en de
verschillende projectpartners van het BLING-consortium werd een partnerschapsovereenkomst
opgesteld. Deze behandelt de verplichtingen van de verschillende partners, de aansprakelijkheid
en de afspraken in verband met uitbetaling en rapportage.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze
partnerschapsovereenkomst betreffende de uitvoering van het BLING-project. De
samenwerking in het kader van het project is van start gegaan op 15/06/2021. De einddatum
van het project ligt vast op 30/06/2023, echter de partnerschapsovereenkomst blijft van kracht
tot alle verplichtingen in hoofde van deze overeenkomst en het subsidiecontract zijn
nagekomen.

Bijgevoegde bijlage(n):






Nederlandstalige samenvatting van de BLING partnerschapsovereenkomst (deel van de
beslissing)
BLING partnership-agreement- with call 12 extension_ENGELS.pdf
Annex 1a to PA_Modified application BLING extension.pdf
Annex 1b to PA_Original apllication BLING before extension.pdf
Annex2 to PA_subsidy contract BLING.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed de partnerschapsovereenkomst voor het project 'BLockchain IN Government
(BLING)' in het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese
Unie

Partnerschapovereenkomst

BLING
SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

PARTNERSCHAPOVEREENKOMST VOOR HET PROJECT ‘BLING’– Blockchain IN
Government
Definities en Afkortingen
Voor onderhavige overeenkomst zullen volgende woorden en afkortingen de volgende betekenis
hebben:

Overeenkomst betekent de Partnerschapsovereenkomst

Goedkeuring betekent de goedkeuring van de Interreg Noordzee Regio stuurgroep zoals bedoeld in
het Subsidiecontract

Goedgekeurde Aanvraag is de aanvraag zoals goedgekeurd door de (Noordzee Regio) stuurgroep1.
De goedgekeurde aanvraag dient als referentie voor alle projectactiviteiten.

Lead partner betekent: lead partner zoals omschreven in Artikel 13 van EU Verordening No
1299/2013

Programma betekent het Interreg Noorzee Regio programma

Programma-autoriteiten betekent de beheersautoriteit, het Gemeenschappelijk Secretariaat,
Certificeringsautoriteit en/of Auditautoriteit

Programmahandboek is de laatst gepubliceerde versie van het programmahandboek

1

Interreg Noordzee Regio Stuurgroep verwijst naar het orgaan dat verantwoordelijk is voor de
goedkeuring en afkeuring van projecten. Dit verschilt van de SCORE stuurgroep, omschreven in
Artikel 5.1.

Projectbegunstigden zijn de begunstigden zoals genoemd in de goedgekeurde aanvraag, inclusief de
lead partner

Project betekent J-No 38-2-17-18 BLING Blockchain IN Government zoals omschreven in de
goedgekeurde aanvraag

Subsidie is de maximum EFRO bijdrage toegewezen aan het project overeenkomstig de
goedgekeurde aanvraag

Het BLING project

Gelet op

•
•
•

Artikel 13(2) van Verordening (EU) no 1299/2013 van het Europees Parlement en
van de Raad van 17 December 2013, over Europese Territoriale Ontwikkeling
Het programmahandboek sectie “project partnerschapsovereenkomst”,(…)
Het subsidiecontract (…)

Voor de uitvoering van het Interreg Noordzee Regio project BLING, goedgekeurd door de Interreg
Noordzee Regio stuurgroep op 15/06/2021, zal de volgende overeenkomst worden afgesloten tussen
de begunstigden van het project.

Artikel 1

Partijen

De partijen betrokken bij deze overeenkomst zijn de lead partner en de projectbegunstigden zoals
opgesomd in de goedgekeurde aanvraag.

Artikel 2

Onderwerp van de overeenkomst

1. Onderwerp van deze overeenkomst is de organisatie van het partnerschap die het
BLING project uitvoert zoals omschreven in de annexen. De annexen bevatten:
• De aanvraag zoals goedgekeurd door de Interreg Noordzee Regio

stuurgroep
Het subsidiecontract tussen de beheersautoriteit en de lead partner
Budget per budgetlijn per partner, uitgavenplanning per partner, toewijzing
van taken en doelen, outputs en resultaten per partner (deze informatie zit
vervat in de goedgekeurde aanvraag en het subsidiecontract)

•
•

2. De annexen (..) maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 3

Verplichtingen van de partijen

Verplichtingen van de lead partner

1.
2.
3.
4.

(…)
(…)
(…)
(…)

Verplichtingen van de projectbegunstigden
5. Om in aanmerking te komen als projectbegunstigde onder het Interreg Noordzee
Regio programma, moet de projectbegunstigde een legale entiteit zijn.
6. Alle projectbegunstigden zullen redelijke inspanningen doen om het project te
realiseren zoals omschreven in onderhavige overeenkomst en overeenkomstig
de goedgekeurde versie van de aanvraag.
7. Alle projectbegunstigden moeten de regels van het samenwerkingsprogramma
naleven, alsook het subsidiecontract, de fact sheets en richtlijnen mbt
projectactiviteiten (…)
8. (…)
9. (…)
Bijkomend moeten de projectbegunstigden de volgende verplichtingen nakomen:

1
2
3

Een contactpersoon aanduiden (…)
Alle informatie ter beschikking stellen aan de lead partner (…)
De programmavereisten nakomen (bv gebruik maken van het OMS-online
monitoring system) (…)

4
5
6

7

De bijdragen beschikbaar maken zoals voorzien in de aanvraag;(…)
Prompt reageren op vragen van de lead partner (…)
De lead partner op de hoogte brengen van om het even welke gebeurtenis
die een onderbreking of stopzetting van het project kan teweeg brengen of
elke andere afwijking (…), zowel als een verandering in contactpersoon,
contactgegevens, (…)
Rekening houden met het geplande budget, uitgavenprognose per partner,
toewijzing van taken en objectieven, outputs en resultaten per partner (…)
Artikel 4

Ontvankelijkheid van uitgaven

1. Elke projectpartner kan enkel ontvankelijke uitgaven rapporteren. (…)
2. (…)
3. (…)
Artikel 5
Beslissingen
Om de correcte uitvoering van het Project na te gaan, worden beslissingen
genomen over:
-

Algemene projectactiviteiten door de Lead Partner na consultatie met de
stuurgroep
Individuele activiteiten door de Lead Partner na consultatie met de
projectbegunstigden
Algemeen projectbudget door de Lead Partner na consultatie met de
stuurgroep
Individueel budget door de Lead Partner na consultatie met de
projectbegunstigden.

Artikel 6
Financieren van gezamenlijke activiteiten en voorbereidingskosten
1. De regelingen voor gedeelde kosten tussen partners worden vastgelegd door
de betrokken partners overeenkomstig Fact sheet N° 8, model4. De kosten
zullen als volgt worden verdeeld:

Gemeente Groningen
Länsstyreisen Skane
Göteborgs Universitet
Stad Antwerpen
Stad Roeselare
Aalborg Universitet

22.978€
8.921€
28.204€
11.622€
12.848€
25.066€

Gemeente Emmen
Provincie Drenthe
Hogeschool West-Vlaanderen
Carl von Ossietsky Universitaet Oldenburg
Centraal Justitie Incassobureau
Stad Gent
South East of Scotland Transport Partnership
Edinburgh College of Art

21.109€
17.062€
21.846€
16.025€
24.673€
5.582€
9.097€
4.561€

De voorbereidingskosten bedragen 40.000 EUR die voor 50% gesubsidieerd worden hetgeen
betekent dat het programma een som zal uitbetalen van 20.000 EUR. (…) Specifieke regelgeving mbt
voorbereidingskosten worden toegelicht in Fact sheet 7.

Artikel 7

Project en programma prestaties

1. In geval een projectbegunstigde éen of meerdere verwachte objectieven, outputs of
resultaten niet behaalt, is deze betrokken projectbegunstigde verantwoordelijk voor
het opvolgen van de gevraagde, corrigerende maatregelen door de programma
autoriteiten.
2. In geval de projectbegunstigde(n) de timing, budget of outputs niet nakomt (…), kan
het programma de subsidie die is toegekend aan het project reduceren en indien
nodig het subsidiecontract stopzetten. (…)
3. Aanvragen tot uitbetaling die niet op tijd en volgens plan verlopen (…), kunnen
verloren zijn voor de betrokken projectbegunstigde.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

1. In geval een projectbegunstigde zijn verplichtingen niet nakomt zoals vastgelegd in
deze overeenkomst en annexen, zal de betrokken projectbegunstigde aansprakelijk
zijn voor schade en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de verplichtingen.
(…) de aansprakelijkheid van een partner t.a.v. de andere partners wordt beperkt tot
enkel het aandeel van de partner in de totale kosten van het project (…), op
voorwaarde dat de schade niet het gevolg is van opzet of grove verwaarlozing. Elke
partner is zelf verantwoordelijk voor schade aan derden ten gevolge van uitvoering
van haar plichten (…)
2. Geen enkele projectbegunstigde zal aansprakelijk gesteld worden voor het niet
naleven van de verplichtingen (…) indien het niet naleven werd veroorzaakt door

overmacht (…)
Artikel 9
Audit rechten, evaluatie van het project/archiveren van documenten

(…)
(…)
(…)
Elke projectbegunstigde zal de documenten archiveren die verband houden met
de projectuitvoering zoals omschreven in fact sheet n° 12 betreffende
documentatie en audit traject. (…)
5. Overeenkomstig EU verordening N° 1303/2013, artikel 140 (archivering van
documenten) moet elke projectbegunstigde alle documenten bewaren hetzij:
a. In hun originele vorm;
b. Als gecertificeerde copy van de originelen;
c. Op algemeen erkende datadragers inclusief electronische versies van
originele documenten;
d. Of documenten die enkel als electronische versies bestaan.
1.
2.
3.
4.

(…)
6. (…)

Artikel 10

Communicatie en publiciteit

1. Elke projectbegunstigde zal bijdragen tot het werkpakket communicatie zoals
omschreven in de goedgekeurde aanvraag (…)
2. (…)
Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten
1. (…)
2. (…) de resultaten van het project moeten kostenloos publiek gemaakt worden.
(…)
3. (…)
4. Deze overeenkomst regelt de uitwisseling van vertrouwelijke informatie niet,
daarom zijn er vooraf geen procedures vastgelegd. De procedures zullen
geval per geval geanalyseerd worden volgens de van toepassing zijnde
vertrouwelijkheidsregels van de partners en de aard van de informatie zelf (…)
Artikel 12
Samenwerking met derde partijen, wettelijke opvolging en outsourcing
1. In geval van samenwerking met derde partijen is het de
projectbegunstigde die verantwoordelijk is ten aanzien van de lead partner
betreffende het naleven van verplichtingen (…)
2. De lead partner moet door de projectbegunstigde op de hoogte gebracht
worden van elk contract dat met een derde partij tot stand word gebracht.
3. (…)
4. In geval van wettelijke opvolging, moet de lead partner of betrokken
projectbegunstigde alle verplichtingen transfereren (…)
5. Outsourcing aan consultants of leveranciers van goederen/diensten moet
gebeuren in overeenstemming met geldende regelgeving omtrent
openbare aanbesteding (…)

Artikel 13

Duur en recht tot beëindiging

1. De overeenkomst treedt in werking op de datum dat de overeenkomst
ondertekend is door alle partijen. (Er zullen geen betalingen gebeuren
door de programma-autoriteiten zolang de overeenkomst niet getekend
is.) De overeenkomst blijft van kracht tot de verplichtingen van de lead
partner en projectbegunstigden volledig zijn nagekomen in hoofde van

deze overeenkomst en het subsidiecontract (…)

Artikel 14

Niet naleven van verplichtingen en disputen

1. Indien éen van de projectbegunstigden zijn verplichtingen niet nakomt, zal de lead
partner contact opnemen met desbetreffende projectbegunstigde en deze herinneren
om de verplichtingen na te komen binnen een termijn van 14 dagen. (…)
2. Indien het niet-naleven van verplichtingen blijft duren (…) kan het partnerschap
beslissen om de betrokken projectbegunstigde uit het project te zetten. (…)
3. Indien het niet naleven van verplichtingen financiële gevolgen heeft voor het project,
kan de lead partner een compensatie vragen, binnen de limieten omschreven in
artikel 8.2.
4. (…)

Artikel 15

Vraag tot terugbetaling

1. Indien de programma-autoriteiten in overeenstemming met de bepalingen van het
subsidiecontract terugbetaling vragen van de gehele of gedeeltelijk uitbetaalde
subsidie, moet elke projectbegunstigde zijn aandeel in het subsidiebedrag dat ten
onrechte werd ontvangen terugstorten aan de lead partner.
2. De lead partner zal de betrokken projectbegunstigde onverwijld op de hoogte
brengen van elk EFRO bedrag dat ten onrechte en ten gevolge van een
onregelmatigheid werd uitbetaald (…)
3. (…)

Artikel 16

Wijzigingen van de partnerschapsovereenkomst, terugtrekkingen

1. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden. De gewijzigde
overeenkomst moet ondertekend worden door alle betrokken partijen.
2. Wijzigingen aan het project (bv activiteiten, planning of budget) (…) kunnen
uitgevoerd worden zonder onderhavige overeenkomst te wijzigen.
3. Indien een projectbegunstigde zich terugtrekt uit het partnerschap, zullen de lead

partner en projectbegunstigden alles in het werk stellen om de bijdrage over te
nemen, door aan de programma-autoriteiten voor te stellen om de taken van de
partner die zich terugtrekt te herverdelen binnen het partnerschap en/of de
terugtrekkende partner te vervangen door een of meerdere nieuwe
projectbegunstigden.

Artikel 17

Werktaal

1. De werktaal van het project zal het Engels zijn
2. Indien de overeenkomst beschikbaar is in meerdere talen is de Engelstalige
overeenkomst bindend.

Artikel 18

Eindclausules

1. Deze overeenkomst valt onder Nederlandse wetgeving.
2. (…)

Handtekeningen

Projectbegunstigde (op p. 17)

Naam van de instelling:

Stad Gent

Plaats en datum:

……………………………………………..

Naam en functie van de ondergetekenden:

