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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

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 30 september 2021 de deelname goed
van de Stad Gent aan het Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support trainsitions
to healthy and sustainable diets).
Op 02/02/2022 werd het Horizon Europe project FEAST goedgekeurd door de Europese
Commissie onder de Horizon Europe call met referentie HORIZON-CL6-2021-FARMTOFORK-01.
Het projectvoorstel FEAST (volledige titel: "Food systems that support transitions to hEalthy And
Sustainable dieTs") faciliteert een transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.
Daarbij wordt interdisiciplinair wetenschappelijk onderzoek ingezet om via living labs
experimenten in de praktijk vorm te geven. De resultaten daarvan worden gebruikt in een
proces van transdisciplinaire co-creatie van digitale tools en beleidsaanbevelingen voor
kernactoren in het voedselsysteem (producenten, retail, voedingsindustrie,
consumenten,overheden). Het project focust op kwetsbare doelgroepen (zowel consumenten
als -producentenkant).
De partnerschapsovereenkomst regelt de afspraken tussen de partners onderling. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de
partnerschapsovereenkomst.
Het totale stadsaandeel in FEAST is 243.125 EUR. Het project wordt voor 100% gesubsidieerd. Er
is dus geen co-financiering nodig. De vermoedelijke startdatum van het project is 1 september
2022.
Het Horizon Europe-programma werkt met de rol van 'Legal Signatory'. Deze rol werd in
collegezitting van 23 januari 2020 toebedeeld aan de strategisch coördinator, Frits Laroy. Deze
partnerschapsovereenkomst zal dan ook door de Legal Signatory ondertekend worden.

Bijgevoegde bijlage(n):



Partnerschapsovereenkomst (Nederlandse samenvatting) (deel van de beslissing)
Consortium agreement

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed de partnerschapsovereenkomst van het Horizon Europe project FEAST (Food
Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) zoals gevoegd in bijlage.
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Partnerschapsovereenkomst FEAST
SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST
Deze partnerschapsovereenkomst, gebaseerd op de relevante Europese regelgeving, wordt
afgesloten op 4 juli 2022, hierna benoemd als “effectieve datum”
TUSSEN de volgende partijen:
Universitatsklinikum Heidelberg, de coördinator, metmaatschappelijke zetel te Im
Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg, Duitsland,
En
Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, met maatschappelijke zetel teRua Bernardo
Abrunhosa 105, 4900309 Viana Do Castelo, Portugal,
National Center for Scientific Research Demokritos met maatschappelijke zetel te End of
Patriarchou Grigoriou e and 27 NE,15341 Agia Paraskevi, Griekenland.
Strategic Planning and Intermunicipal Development Division, met maatschappelijke
zetel te Rua Bernardo Abrunhosa 105, 4900309 Viana do Castelo, Portugal.
Eurohealthnet asbl, met maatschappelijke zetel te Rue Royale 146, 1000 Bruxelles, België.
Rosklide Universiteit, gevestigd te Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, Denemarken.
Eat Foundation met maatschappelijke zetel te 2 Etg Kongens Gate 11, 0153 Oslo,
Noorwegen.
Sciensano met maatschappelijke zetel te Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Elsene, België.
Arete Institute for Sustainable Prosperity, met maatschappelijke zetel te Ljan Sandanski
37 ¾, 10000 Skopje, Macedonië.
University College Cork – National University of Ireland met maatschappelijke zetel te
Westdrn Road, T12NY60 Cork, Ierland.
Okosoziales Forum Osterreich & Europa met maatschappelijke zetel te Herrengasse 13,
1010 Wien, Oostenrijk.
ICLEI European Secretariat gmbh, metmaatschappelijke zetel te Leopoldring 3, 79098
Freiburg im Breisgau, Duitsland.
Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et environnement
gevestigd te 147 Rue de l’Université, 75007 Paris Cedex 07, Frankrijk.
Institut de recherche pour le developpement, met maatschappelijke zetel te Boulevard de
Dunkerque 44 CS 90009, 13572 Marseille, Frankrijk.
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Stichting Louis Bolk-instituut, gevestigd te Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik, Nederland.
Mylabel sas , met maatschappelijke zetel te 36 Quai Fulchiron, 69005 Lyon, Frankrijk.
Open science for open societies. , met maatschappelijke zetel te Mathildenstrasse 10/1,
71638 Ludwigsburg, Duitsland.
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, met
maatschappelijke zetel te Piazza Martir della Liberta 33, 56127 Pisa, Italië.
Susmetro EU BV, gevestigd te Fabriekstraat 24, 5038EN Tilburg, Nederland.
Universita degli Studi di Scienze Gastronomische, met maatschappelijke zetel te Piazza
Vittorio Emanuele 9 Fraziione Polle, 12042 Bra, Italië.
Commune d’Avignon, met maatschappelijke zetel te Place de l’horloge Mairie, 84045
Avignon Cedex 9, Frankrijk.
Universitaet Graz, met maatschappelijke zetel te Universitatsplatz 3, 8010 Graz, Oostenrijk.
Instituto Politecnico de Viana de Castelo, met maatschappelijke zetel te Rua Excola
Industrial en Comercial de Nun’Alvares, 4900-347 Viana do Castelo, Portugal.
Opendot srl, met maatschappelijke zetel te Via Tertulliano 70, 20137 Milano, Italië.
Opshtina Prilep, gevestigd te Pitu Guli No 2, 7500 Prilep, Noord-Macedonië.
Universytet Lodzki, met maatschappelijke zetel te Ul Prezydenta Gabriela A Narutowicza
68, 90136 Lodz, Polen.
Good Food Oxfordshire Ltd, gevestigd te Makespace 1 Aristole Lane, OX26TP Oxford,
Groot-Brittannië.
Municipality of Sitia, met maatschappelijke zetel te Vartholomeou 9, 72300 Sitia,
Griekenland,
Leader- Region Weinviertel Donauraum, met maatschappelijke zetel te Bankmannring 19,
2100 Korneuburg, Oostenrijk.
Katholieke Universiteit Leuven, met maatschappelijke zetel te Oude Markt 13, 3000
Leuven, België.
Institute for Media Studies, met maatschappelijke zetel te Parkstraat 45, 3000 Leuven,
België.
Leuven Klimaatneutraal 2030, met maatschappelijke zetel te Professor van
Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, België.
En
Camst SOC.COOP arl, met maatschappelijke zetel te Via Tosarelli 318, 40055 Italy, Italië.

2 / 11

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

samenvattende vertaling in het Nederlands

Stad Gent, gevestigd te Botermarkt 1, 9000 Gent, België.
Azienda USL Toscana nord ovest, met maatschappelijke zetel te Via Cocchi 7/9, 56124
Pisa, Italië.
Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau Stiftung, met maatschappelijke zetel te
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Zwitserland.
Gemeente Rotterdam, gevestigd te Coolsingel 40, 3011AD Rotterdam, Nederland.
Guldborgsund Kommune, Parkveej 37, 4800 Nykobing F, Denemarken.

hierna, gezamenlijk of afzonderlijk, aangeduid als "Partijen" of "Partij"
Betreffende de actie: FEAST: transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.
kortweg
FEAST
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 Europe – het
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027).
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).
DAAROM WORDT 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
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deze Partnerschapsovereenkomst door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger.
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
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door de Algemene Vergadering wordt aangesteld, de in gebreke blijvende Partij formeel in
kennis geven, en vragen om een oplossing binnen de 30 kalenderdagen.
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. (…)
4.4 Specifieke verantwoordelijkheid rond data bescherming
De partijen verbinden zich ertoe om, wanneer nodig, een aparte overeenkomst op te stellen
voor het uitwisselen of verwerken van gemeenschappelijke data in het kader van de GDPR.

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.
(…)
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5.3 Schade aan derden
Elke Partij is zelf aansprakelijk voor schade aan derden.
(…)
5.4 Overmacht
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.
Het Secretariaat is het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van het project dat
verslag uit brengt aan en verantwoording af legt aan de algemene vergadering.
De externe Adviesraad geeft kritische inzichten over de strategische richting van het project.
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.
Elk lid:
- Zal aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij alle meetings
- Mag een vervanger aanduiden om meetings bij te wonen en te stemmen.
6.3 Specifieke operationele procedures voor de beheersorganen in het partnerschap
6.3.1 Algemene Vergadering
(…)
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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 intellectuele eigendomsrechten (…)
• ontwikkeling en eventuele aanpassingen van het partnerschap (…)
6.3.2 Secretariaat
6.3.2.1 Leden
Het Secretariaat 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 Experten Adviesraad
Twee Externe Experten Adviesraden (EAR), een voor onderzoek en een voor innovatie,
worden benoemd en aangestuurd door het Secretariaat. 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 EAR-vergaderingen en bereidt de uitvoering van de
suggesties van het EAB voor. De EAR-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
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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
(…)
7.1.5 Ontvangsten
(…)
7.1.6 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,
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 Betalingen
7.2.1 Betalingen aan de Partijen zijn de exclusieve bevoegdheid van de coördinator
(…)
7.2.2 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.
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Sectie 8: Resultaten
Bepalingen over het individueel en gedeeld eigenaarschap van de resultaten, en de
overdracht en disseminatie ervan.
8.1 Eigenaarschap van de resultaten
De resultaten zijn eigendom van de partij die ze genereert
8.2 Gedeeld eigenaarschap.
Een gedeeld eigenaarschap is mogelijk volgens de Grant Agreement, artikel 16.4.
(…)
8.3 Overdracht van resultaten
(…)
8.4 Disseminatie
(…)

Sectie 9: Toegangsrechten
Uitgebreide bepalingen over toegangsrechten. In bijlage 1 hebben de verschillende Partijen
de relevante “background” en de beperkingen ervan beschreven. Deze toegangsrechten
gelden ook voor de toegang tot specifieke software.
Sectie 10: Niet openbaar maken van informatie
Uitgebreide bepalingen over confidentialiteit van informatie.
Sectie 11: Varia
Sectie 12: Ondertekening
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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 Coördinator
(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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