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OVEREENKOMST
tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en […]
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OVEREENKOMST
voor de toekenning van een subsidie van een maximum bedrag van € […]
in het kader van het programma LAUNCH
voor het project : « […] »

tussen

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
vertegenwoordigd door Mevrouw Céline FREMAULT,
Minister van Werkgelegenheid, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel,
hierna "het Gewest",
en
[…],
[…],,
geregistreerd in de KBO onder het nummer […],
vertegenwoordigd door […], in de hoedanigheid van rector

en meer bepaald het […],
vertegenwoordigd door […], Promotor en […], Onderzoeker-ondernemer
Hierna “de Begunstigde”
Hierna samen “de Partijen”,

Wordt vooraf uiteengezet wat volgt:
In toepassing van artikel 57 van de ordonnantie van 19 december 2013 houdende de
Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014, kan het
Gewest, onder bepaalde voorwaarden, financiële steun toekennen in de vorm van facultatieve
subsidies, om wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
te moedigen.
In het kader van de bevoegdheden die haar werden toegekend en overeenkomstig artikelen 56 en
57 van de ordonnantie van 19 december 2013 houdende de Middelenbegroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014, heeft het Gewest, per regeringsbesluit van
…...............… (hierna « het Toekenningsbesluit »), aan de Begunstigde een subsidie toegekend
voor een maximum bedrag van € […].
Overeenkomstig artikel […] van het Toekenningsbesluit heeft huidige overeenkomst (hierna « de
Overeenkomst ») als doel de voorwaarden vast te stellen en te verfijnen waaronder een subsidie
wordt toegekend en, desgevallend, in handen zal blijven van de Begunstigde.
Bijgevolg is overeengekomen wat volgt :
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Artikel 1: Definities
In het kader van huidige Overeenkomst, verstaat men onder :
-

« Overeenkomst » : de huidige Overeenkomst, inclusief bijlagen, en desgevallend, de
aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die bij gemeenschappelijk akkoord van de
Partijen op schrift worden gesteld en worden toegevoegd als bijlage; de aanpassingen,
toevoegingen en/of preciseringen die het resultaat zijn van nieuwe dwingende wettelijke
voorschriften zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zonder dat een vooraf geschreven
akkoord van de Partijen vereist is ;

-

«Toekenningsbesluit » : Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
… op basis waarvan het Gewest aan de Begunstigde de door deze Overeenkomst beoogde de
subsidie heeft toegekend ;

-

« IWOIB » : «Instituut ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van
Brussel » opgericht bij Ordonnantie van 26 juni 2003 en sedert 2010 eveneens gekend
onder de naam « Innoviris » ;

-

« Project » : LAUNCH-project « […] » gesubsidieerd door het Gewest onder de voorwaarden
vastgelegd in de Overeenkomst ;

-

« Spin-off »: een nieuwe onderneming opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het
kader van het Project om resultaten te valoriseren;

-

« Ontwikkelings-en uitvoeringsperiode van het Project » : de tussen de Partijen
overeengekomen periode voor de realisatie en de uitvoering van het Project, met als doel
resultaten te bekomen die industrieel en commercieel gevaloriseerd moeten worden door de
Spin-off.

-

« Duur van de Overeenkomst » : de duur waarbinnen de Begunstigde en vervolgens,
desgevallend, de Spin-off, gehouden zijn door de verplichtingen die hen worden opgelegd door
de Overeenkomst, met inbegrip van de ontwikkeling en de uitvoering van het Project, alsook de
exploitatie en de industriële en commerciële valorisatie.

-

« Resultaten van het project » : de materiële en/of immateriële resultaten, met inbegrip van,
maar zonder beperking, de technologieën, knowhow en informatie van technische of andere
aard, ontwikkeld, ontdekt en/of bekomen in het kader van en/of ten gevolge van de ontwikkeling
en de uitvoering van het Project.

-

« Promotor »: professor of erkend onderzoeker van de begunstigde instelling,
verantwoordelijke van de wetenschappelijke coördinatie van het Project en de omkadering van
de betrokken onderzoeker-ondernemer.

-

« Onderzoeker-ondernemer »: verantwoordelijke van het project, van het dagelijks
wetenschappelijk beheer en de economische valorisatie van de Resultaten van het Project;

-

« Interface »: interface van de Begunstigde die helpt bij het opstellen van het begeleidings-en
vormingsplan, kijkt of er rekening wordt gehouden met de economische doelstellingen en alles
in werking stelt om de effectieve transfer van de Resultaten van het Project naar de Spin-off in
de beste omstandigheden te verzekeren.
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-

« Peters »: personen afkomstig uit de economische en financiële wereld die de Onderzoekerondernemer begeleiden bij de economische valorisatie-aspecten van het Project.

-

« Besturingscomité »: groep samengesteld uit de Promotor, de Onderzoeker-ondernemer, de
Interface en de Peters die belast zijn met de evaluatie van de perspectieven van de oprichting
van de onderneming.

-

« Opvolgings-of begeleidingscomité»: een groep van wetenschappelijke experten en
vertegenwoordigers van openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
ervoor moet zorgen dat het Project goed verloopt en dat de subsidie die aan de
onderzoeksgroep wordt toegekend, op de juiste manier wordt gebruikt.

Artikel 4 – Voorwerp van de overeenkomst
Het Gewest heeft aan de Begunstigde een subsidie toegekend voor een maximum bedrag van € […]
(bedrag in letters) om het Project « […] » te ondernemen. Het percentage van de tegemoetkoming van
het Gewest bedraagt […] % van het totale budget van het Project, zoals vermeld in artikel 4 van de
Overeenkomst.
Het programma van het Project, dat de verschillende stappen van de ontwikkeling en de uitvoering van
het genoemde Project herneemt, wordt hernomen in bijlage 1 en maakt integraal deel uit van huidige
Overeenkomst.

Artikel 3 – Opdracht van het IWOIB

In toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van het
IWOIB heeft het Gewest het IWOIB de opdracht toevertrouwd de concrete toepassing en
uitvoering van de Overeenkomst te verzekeren en te controleren. In die zin zal het, in het
bijzonder, de administratieve en financiële opvolging van de Overeenkomst verzekeren en zal het
Instituut het goede verloop van het Project evenals de correcte bestemming van de toegekende
steun, controleren.
In het kader van deze opdracht, zal het IWOIB altijd handelen onder de autoriteit van het Gewest,
vertegenwoordigd door de Minister, ondertekenaar van huidige Overeenkomst, die derhalve onder
alle omstandigheden het “laaste woord” zal hebben.
Elke opmerking, waarneming en/of bezwaar betreffende de Overeenkomst moet geadresseerd
worden aan Innoviris, Engelandstraat 555, 1180 Brussel.

Artikel 4 – Organisatie, budget en financiering van het Project
De activiteiten van ontwikkeling en uitovering van het Project worden als volgt gestructureerd:
Directie en coördinatie:
• Promotor:
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•

(Co-promotor):

Onderzoeker-ondernemer:
De onderzoeker-onderneming zal in geen geval kunnen worden vervangen tijdens de Periode van
uitvoering en ontwikkeling van het Project.
De werken van ontwikkeling en uitvoering van het Project zullen worden uitgevoerd binnen de dienst
van de promotor (of de co-promotor) op het adres hernomen in bijlage 2 die integraal deel uitmaakt van
huidige overeenkomst.
Het totale maximum toegekende budget aan de ontwikkeling en uitvoering van het Project bedraagt €
[…]([bedrag in letters] euro), verdeeld zoals vermeld in bijlage 2.
[De Begunstigde neemt […]% van het totale budget op zich, dit is het deel dat niet wordt gedekt door
de subsidie in artikel 2..
Artikel 5 –

Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project

De Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project is vastgelegd op 2 jaar, vanaf […] tot
[…]. Enkel de kosten gedefinieerd in bijlage 2 en die gemaakt zijn binnen deze periode, zullen in
overweging worden genomen bij de berekening van het definitieve bedrag van de toe te kennen
subsidie.
De financiële steun kan worden toegekend voor een derde jaar. Deze hernieuwing is enkel mogelijk
na een positieve evaluatie van het werk van de Onderzoeker-ondernemer tijdens de eerste fase van 2
jaar en van het programma dat tijdens het bijkomende jaar zal worden uitgevoerd. Deze evaluatie
gebeurt door een ad hoc jury van experten.
Bij wijze van uitzondering kan een hernieuwing voor een laatste periode van maximum 12 maanden
verkregen worden na een nieuwe evaluatie door een jury van experten van de werken die gedurende
de 3 voorafgaande jaren uitgevoerd werden en van het programma voor de nieuwe periode.

Artikel 6 –

Cumulatie met andere financieringsbronnen

Het Project kan niet worden gefinancierd via andere overheidstoelagen voor dezelfde toegelaten
uitgaven.
Indien het Project, naast de steun die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst, reeds financiële
steun geniet van andere – Belgische, buitenlandse of internationale – organisaties en/of openbare
instellingen, dan wordt de subsidie overeenkomstig verminderd.
De Onderzoeker-ondernemer moet het IWOIB onmiddellijk op de hoogte brengen van elke aanvraag
voor financiële steun die hij heeft gedaan en van alle steun die hij van andere instellingen in het kader
van het Project, ten voordele van de Begunstigde of de Spin-off, heeft ontvangen.
Artikel 7 –

Gebruik van de subsidie
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De Begunstigde verbindt zich ertoe de subsidie exclusief te gebruiken voor de uitvoering van het
Project met respect voor het budget in bijlage 2, zoals desgevallend aangepast in
gemeenschappelijk akkoord van de Partijen. Let op: het budget vastgelegd in artikel 4 van de
Overeenkomst is het totale maximum budget. Het kan in geen geval worden verhoogd.
Na controle van het IWOIB en in functie van de uitgaven die door het Instituut worden goedgekeurd,
kan het uiteindelijke bedrag van de toegekende subsidie, desgevallend worden aangepast [rekening
houdend met de tegemoetkoming van het Gewest vermeld in artikel 2]
Desgevallend moet de Begunstigde het bedrag van de subsidie dat hij te veel heeft ontvangen,
terugbetalen.
Artikel 8 –

Aanpassingen van het programma en het budget

Elke aanpassing van het programma en/of het budget, met respect voor artikel 7, kan slechts worden
doorgevoerd na een gemotiveerde melding aan het IWOIB en met akkoord van het Instituut.
Desgevallend is/zijn de aanpassing(en) het onderwerp van een addendum toegevoegd aan de
Overeenkomst.
Artikel 9 - Belangenconflict
De Promotor en de Onderzoeker-ondernemer nemen alle noodzakelijke maatregelen om situaties te
vermijden die de onpartijdige en objectieve uitvoering van het Project kunnen beïnvloeden, inclusief
belangenvermenging.
Een belangenconflict kan ontstaan door economische belangen, politieke of nationale affiniteit, familiale
of emotionele banden of andere relaties of gemeenschappelijke belangen.
Elke belangenconflict of elke situatie die kan leiden tot een belangenconflict tijdens de uitvoering van
het project, moet schriftelijk en zonder uitstel gemeld worden aan Innoviris.

Artikel 10 – Controle van de uitvoering van het Project

Het IWOIB behoudt zich het recht voor om de goede uitvoering van het Project en de correcte
bestemming van de toegekende subsidie te controleren of te laten controleren, met name door een
bezoek ter plaatse waarbij zal kunnen worden nagaan of de Partners hun verplichtingen tegenover
het Gewest naleven.
De Begunstigde en/of de Industriële Partner kunnen, op elk moment tijdens de Periode van
ontwikkeling en uitvoering van het Project, worden opgeroepen worden om een uiteenzetting te geven
over de lopende werkzaamheden, de gemaakte of voorziene uitgaven en de algemene maatregelen die
werden genomen voor de goede uitvoering van het Project.
Artikel 11 – Technische en financiële verslagen
De Begunstigde is ertoe gehouden om, ten laatste twee maanden na de hieronder bepaalde data, de
volgende documenten, zowel in vier papieren exemplaren als in een elektronische versie (PDFformaat), te versturen naar volgend e-mailadres: agrosfils@innoviris.be:
12 maanden na de begindatum van de uitvoering van het Project :
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o
o
o
o
o
o

een gedetailleerd wetenschappelijk verslag over de uitvoering van het Project en de verworven
resultaten tijdens de afgelopen 12 maanden, dit alles ter verantwoording van eventuele
afwijkingen ten opzichte van het initiële programma;
een gedetailleerd verslag over de economische vorderingen inclusief de evaluatie van de
economische mogelijkheden van het project;
de notulen van de vergaderingen van het Besturingscomité;
een actualisatie van het programma voor het laatste jaar van het Project;
een voor eensluidend verklaarde staat van uitgaven, vergezeld van de desbetreffende
bewijsstukken;
een overzicht van eventuele inkomsten die door het project werden gemaakt en de bijhorende
bewijsstukken en uitgaven.

24 maanden na de begindatum van de uitvoering van het Project:
o
o
o
o
o
o
o

een gedetailleerd wetenschappelijk verslag over de uitvoering van het Project en de verworven
resultaten tijdens de afgelopen 12 maanden, dit alles ter verantwoording van eventuele
afwijkingen ten opzichte van het geactualiseerde programma;
een samenvatting van de verworven resultaten
een gedetailleerd verslag over de economische vorderingen inclusief de evaluatie van de
economische mogelijkheden van het project;
de notulen van de vergaderingen van het Besturingscomité;
een voor eensluidend verklaarde staat van uitgaven voor de laatste 12 maanden en de
bijhorende bewijsstukken;
een algemene staat van uitgaven voor de Periode van de Ontwikkeling en de Uitvoering van het
Project.
een overzicht van eventuele inkomsten die door het project werden gemaakt en de bijhorende
bewijsstukken en uitgaven voor het laatste jaar.

Om te voldoen aan een mogelijke controle van het Rekenhof, is de Begunstigde verplicht de
bewijsstukken van de toegelaten uitgaven tot 7 jaar na het einde van de uitvoering van het Project ter
beschikking te stellen van het Gewest.
De technische en economische verslagen na 12 maanden worden voorgesteld door de Onderzoekerondernemer, zijn Promotor en de Interface aan het Opvolgingscomité dat samenkomt op initiatief van
het IWOIB.
De technische en economische verslagen na 24 maanden worden voorgesteld door de Onderzoekerondernemer, zijn promotor en de Interface aan het Begeleidingscomité dat samenkomt op initiatief van
het IWOIB.
Bij een aanvraag tot hernieuwing, organiseert het IWOIB een ad hoc jury van experten, conform artikel 5.

Artikel 12 – Eigendomsrecht en valorisatie van de Resultaten van het Project
1. De Begunstigde is eigenaar van de Resultaten van het Project, met inbegrip van, zonder begrenzing,
de eraan verbonden intellectuele eigendomsrechten.
2. Hij verbindt zich ertoe de industriële en commerciële valorisatie van de Resultaten van het Project te
verzekeren bij voorkeur via de oprichting van de Spin-off, ten voordele van de economie, de
werkgelegenheid en het Milieu van het Gewest. Hij verbindt zich er eveneens toe de bescherming van
de intellectuele eigendomsrechten met de gepaste middelen te verzekeren.
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3. De Begunstigde sluit, met het oog op de industriële en commerciële valorisatie van de Resultaten
van het Project, een licentieovereenkomst met de Spin-off volgens modaliteiten die tussen hen worden
overeengekomen. Deze overeenkomst moet vooraf ter ondertekening voorgelegd worden aan het
IWOIB.
4. De Begunstigde heeft de verplichting om elke belangrijke verandering in zijn juridische situatie mee
te delen aan het IWOIB, met inbegrip van elke wijziging van de statuten. Deze mededeling moet
desgevallend worden gedaan binnen een termijn van hoogstens 30 dagen, te rekenen vanaf de
verandering en/of de handeling in kwestie.
5. De Begunstigde zal bovendien het IWOIB onmiddellijk op de hoogte brengen van elk voornemen tot
overdracht van de eigendomsrechten op de Resultaten van het Project aan een derde, onder welke
vorm dan ook, vrijwillig of gedwongen. De continuïteit van de steun, inclusief de voorzetting van de
Overeenkomst tot de einddatum, zal slechts door het IWOIB worden goedgekeurd nadat zij de impact
van de beoogde overdracht op de economie, de tewerkstelling en het leefmilieu van het Gewest heeft
kunnen verzekeren en nadat de Begunstigde aan het IWOIB heeft aangetoond dat de derde
cessionaris zich ertoe heeft verbonden om de voorwaarden van de Overeenkomst na te leven. In geval
van daadwerkelijke overdracht, staat de Begunstigde erop dat de derde zich ertoe verbindt de
Overeenkomst te respecteren
Artikel 13- Modaliteiten bij de oprichting van de Spin-off
Het doel van het LAUNCH-programma is het steunen van projecten die leiden tot de oprichting van
nieuwe ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom wordt de LAUNCH-financiering
algemeen stopgezet wanneer de spin-off wordt opgericht.
De spin-off en het LAUNCH-project kunnen echter gelijktijdig bestaan
1. als de economische activiteiten door de Begunstigde werden gerealiseerd of
2. als de eerste kapitaalsverhoging voor de start van de economische activiteiten van de Spin-off
nog niet gefinaliseerd is.
Wanneer de economische activiteiten van de Spin-off van start zijn gegaan of de kapitaalsverhoging is
afgesloten, wordt het LAUNCH-project alsook de financiering stopgezet. De nieuwe onderneming kan
de ontwikkeling van het product, het prototype of de dienst verderzetten in het kader van een project
van experimentele ontwikkeling dat gefinancierd kan worden door het IWOIB.
De Onderzoeker-ondernemer moet het IWOIB onmiddellijk op de hoogte brengen van elke activiteit die
verbonden is aan de oprichting van de onderneming.
De Onderzoeker-ondernemer verbindt zich ertoe dat de Spin-off binnen de twee maanden na haar
oprichting, haar verplichtingen genomen in het kader van huidige overeenkomst zal nakomen.
Artikel 14 – Toepassingsmodaliteiten voor het beheer van inkomsten
Als er via de Begunstigde inkomsten worden gegenereerd in het kader van het Project, moeten de
inkomsten onmiddellijk doorgegeven worden aan het IWOIB, die de aard van deze inkomsten zal
nagaan en eventueel met betrekking tot deze inkomsten :
a) de herinvestering van deze inkomsten in het project kan toelaten of
b) de subsidie met deze inkomsten kan verminderen of
c) de financiering vroegtijdig kan stopzetten.
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Als het IWOIB een herinvestering van deze inkomsten toelaat, moeten bewijsstukken van de uitgaven en
geregistreerde inkomsten gegeven worden aan en geanalyseerd worden door het IWOIB.
In de boekhoudkundige richtlijnen van het LAUNCH-programma wordt uitgelegd welke uitgaven er, na
voorgaand akkoord van het IWOIB, gedaan kunnen worden.
Artikel 15 – Ex-post evaluatie
Elk jaar, voor een periode van vijf jaar na het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering van
het Project, zal de Onderzoeker-ondernemer of de Interface het IWOIB een verslag bezorgen dat het
Instituut een duidelijk en volledig beeld geeft over het gebruik en de commerciële en/of industriële
valorisatie van de Resultaten van het Project.
Artikel 16 –

Modaliteiten van vereffening van de subsidie

Voor de uitbetaling van de subsidie, zal de Begunstigde bij het IWOIB volgende documenten indienden:
o

vanaf de ondertekening van de Overeenkomst: een verklaring tot schuldvordering, in 2
exemplaren, voor een eerste schijf van een bedrag overeenkomstig met 50% van de subsidie;

o 12 maanden na de start van de uitvoering van het Project: naast de technische, economische
en financiële verslagen in artikel 11, een verklaring tot schuldvordering, in 2 exemplaren, voor
een tweede schijf overeenkomstig met 25% van de subsidie. Het bedrag van deze tweede schijf
kan worden aangepast in functie van de uitgaven die tijdens de eerste twaalf maanden werden
goedgekeurd. Het totale bedrag van de 2 eerste schijven kan in geen geval 75% van de
toegekende subsidie overschrijden;

o 24 maanden na de start van de uitvoering van het Project: naast de technische, economische
en financiële verslagen in artikel 11, een verklaring tot schuldvordering, in 2 exemplaren, voor
een bedrag met betrekking tot het saldo van de subsidie. Conform artikel 7 van de
Overeenkomst moet de Begunstigde, desgevallend, het bedrag van de subsidie dat hij te veel
heeft ontvangen, terugbetalen.
Artikel 17 – Het niet respecteren van de verplichtingen of fouten bij de uitvoering
Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de laatste alinea van artikel 7, kan de Overeenkomst
opgeschort, opgezegd of ontbonden worden indien de Begunstigde en de Onderzoeker-ondernemer,
de verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst, niet naleven. Het IWOIB kan desgevallend de
gehele of gedeeltelijke terugbetaling eisen van de reeds uitbetaalde subsidie.
Volgende ernstige nalatigheden kunnen de opschorting, ontbinding of vernietiging van huidige
Overeenkomst tot gevolg hebben en tegelijkertijd de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de
reeds uitbetaalde subsidie rechtvaardigen.
o
o
o

afstand nemen van het Project voor het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering
zoals beoogd in artikel 5 van de Overeenkomst;
het vroegtijdig vertrek van de Onderzoeker-ondernemer;
het niet naleven van de verplichtingen betreffende de exploitatie en de industriële en
commerciële realisatie van de Resultaten van het Project, zoals toegelicht in artikel 12 van de
Overeenkomst ;
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o
o
o
o

de subsidie niet gebruiken in overeenstemming met artikel 7 en/of het Project niet leiden
volgens de doelstellingen, het programma, de middelen en de termijnen vastgesteld in het
Toekenningsbesluit en/of de Overeenkomst;
zich niet onderwerpen aan de controle van het IWOIB op de uitvoering van het Project, zoals
toegelicht in artikel 10 van de Overeenkomst;
de verslagen toegelicht in artikel 11 en 15 van de Overeenkomst niet op tijd indienen, of in het
kader van deze verplichting, foute of onvolledige informatie meedelen;
binnen tien jaar na de datum van het Toekenningbesluit van de subsidie de industriële en
commerciële valorisatie van het Project op het grondgebied van het Gewest stopzetten (door de
Spin-off of de Begunstigde);

Het IWOIB beoordeelt de ernst van de waargenomen tekortkomingen en zal, op basis van eventuele
rechtvaardigingen voorgelegd door de Begunstigde, kunnen beslissen dat slechts een deel van de
reeds uitbetaalde subsidie dient te worden terugbetaald.
Het IWOIB zal de Begunstigde per aangetekende brief op de hoogte brengen van haar beslissing tot
opschorting of beëindiging van de Overeenkomst en, desgevallend, de terugbetaling van (een deel van)
de subsidie eisen. De Begunstigde beschikt over een termijn van 15 dagen om de tekortkoming recht te
zetten. Indien hij dit niet doet, zal de Overeenkomst worden geschorst of desgevallend van rechtswege
worden beëindigd en zal de subsidie dienen te worden terugbetaald binnen een nieuwe termijn van 15
dagen.
Vanaf de datum van de aanvraag tot terugbetaling zal het bedrag van de terug te betalen subsidie,
worden vermeerderd met moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet.

Artikel 18 – Verantwoordelijkheid

Het Gewest en/of het IWOIB zullen in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor
eender welke schade aan personen en/of zaken die, direct of indirect, voortvloeit, zonder daartoe
echter beperkt te zijn, uit de ontwikkeling, de uitvoering en/of de exploitatie van het Project en/of de
Resultaten daarvan.
De Partners vrijwaren het Gewest en het IWOIB tegen elke eis/vordering voortvloeiend van en/of met
betrekking tot het Project en/of de Resultaten hiervan.
Artikel 19 – Vertrouwelijkheid

Het IWOIB garandeert de vertrouwelijkheid van alle informatie die hen overgebracht wordt door de
Partners in het kader van de steunaanvraag en de behandeling ervan, als in het kader van de
uitvoering van het Project en de valorisatie van de resultaten die hieruit voortvloeien.
De informatie die als dusdanig als vertrouwelijk wordt medegedeeld, zal enkel worden gebruikt voor de
noden van de toekenning of controle van de steun, met uitsluiting van elk commercieel doel. Het IWOIB
verbindt zich ertoe deze informatie met geschikte middelen, en minstens op dezelfde manier als haar
eigen vertrouwelijke informatie, te beschermen.
Artikel 20 – Start en duur van de Overeenkomst
Tenzij de Partijen uitdrukkelijk het tegendeel bepalen, gaat de Overeenkomst van start op de dag van
de ondertekening van de Overeenkomst door de Partijen en wordt ze na een periode van 10 jaar vanaf
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de dag van de ondertekening afgesloten.
Artikel 21 – Wetenschappelijke en technische publicaties en publiciteit
1. Zonder afbreuk aan artikel 12 van de Overeenkomst, dienen alle wetenschappelijke en/of technische
publicaties, met betrekking tot het Project en/of de Resultaten van het Project, tot stand gebracht door
of met de goedkeuring van de Begunstigde, volgende vermelding te bevatten: “project gesubsidieerd
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris”.
Bovendien zal, algemeen, bij elke publicatie en/of evenement met betrekking tot het Project (in de
ruime zin) melding worden gemaakt van de steun van het Gewest en Innoviris en van hun respectieve
logo's.
2. Niettegenstaande artikel 19 van de Overeenkomst, geeft de Begunstigde het IWOIB de
toestemming, specifiek in het licht van de publicatie en/of elke vorm van communicatie aan het publiek,
de niet-vertrouwelijke informatie, hernomen in de samenvatting overgebracht aan het Gewest bij de
indiening van het dossier, met de bedoeling een subsidie te bekomen. Uitgezonderd bij de uitdrukkelijke
motivering van de Begunstigde die rechtvaardigt waarom de informatie vertrouwelijk moet blijven, bevat
deze informatie de naam van de Begunstigde, de Promotor, de Onderzoeker-ondernemer en de Peters,
de titel, de startdatum, de duur, de toegekende financiële steun en informatie met betrekking tot de
wetenschappelijke, technologische, industriële en/of commerciële doelstellingen die bij het project
vooropgesteld worden.

Artikel 22 – Varia

1. Elke aanpassing of toevoeging aan de Overeenkomst is slechts geldig en/of verbindt de Partijen
slechts wanneer deze op schrift gesteld is in een document dat getekend is door beide Partijen.
2.
Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst of de toepassing ervan ten aanzien van
één van de Partijen dan wel van enige bijzondere omstandigheden, om eender welke reden en/of in
welke mate dan ook, als nietig, onbestaand of niet-tegenstelbaar dient te worden beschouwd op grond
van de toepasselijke wet, dan zal dit geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en de
tegenstelbaarheid ten aanzien van de Partijen van de andere bepalingen van de Overeenkomst. In
dergelijk geval zal de aangetaste bepaling in zodanige mate als beperkt of aangepast dienen te worden
beschouwd als nodig om haar rechtsgeldig en tegenstelbaar te maken in overeenstemming met de
toepasselijke wet. Elke bepaling die in zijn geheel nietig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, zal
worden vervangen door een nieuwe bepaling die de Partijen toelaat om de initiële doelstelling op een
legitieme en effectieve manier te bereiken.
Artikel 23 – Toepasselijk recht en geschillen
De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil of elke betwisting met betrekking
tot de interpretatie, de implementatie, de rechtsgeldigheid en de uitvoering ervan zal worden
voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel die exclusief
bevoegd zijn om er kennis van te nemen.
Opgemaakt te Brussel, op ….........…........., in drie exemplaren, waarbij elke Partij via de handtekening
van de aanwezigen erkent haar exemplaar, behoorlijk ondertekend door de andere Partij, te hebben
ontvangen, de draagwijdte ervan te hebben begrepen en alle voorwaarden ervan te hebben aanvaard.
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Voor de Begunstigde
(Signature(s) autorisée(s))

Céline FREMAULT
Minister van de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van Werkgelegenheid, Economie,
Wetenschappelijk Onderzoek en
Buitenlandse Handel

De Rector

De Promotor

De Onderzoeker-ondernemer
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BIJLAGE 1 – PROGRAMMA
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BIJLAGE 2 –

BUDGET VOOR […] MAANDEN (van […] tot […])

Project
Promotor
Naam en voornaam:
Functie:
Universiteit
Faculteit/dienst:
Adres:
Telefoon:
Fax :
Mail :
Onderzoeker:
Naam en voornaam:
Privéadres
Telefoon:
Mail :
Leeftijd:
Diploma
Profiel

Budget
Periode
Personeelskosten (PK):
Werkingskosten (WK):
Vormingskosten
Valorisatiekosten
Overhead (10% PK+ WK) :

Totaal bedrag van de financiering voor 2 jaar :
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