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Addendum 

bij de overeenkomst  

tussen de VLIR en de Vlaamse universiteiten,  

hierna ‘de partijen’ genoemd, 

betreffende de uitvoering van zendingen van de partneruniversiteit naar de onthaaluniversiteit in het 

kader van het programma ‘Institutionele Universitaire Samenwerking’ (IUS) 2015-2021,  

hierna de ‘originele overeenkomst’ genoemd, 

 

tussen de ondergetekenden 

 

enerzijds 

 

de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), 

Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel (maatschappelijke zetel), 

met VLIR-UOS-kantoren in Julien Dillensplein 1, bus 1A, 1060 Brussel, 

vertegenwoordigd door professor Johan De Tavernier, voorzitter VLIR-UOS, 

en mevrouw Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS, 

hierna ‘VLIR-UOS’ genoemd 

 

en, anderzijds 

 

de Universiteit Gent, 

met BTW-nummer BE0248015142, 

Campus Ufo - Rectoraat - Sint-Pietersnieuwstraat 25 - 9000 Gent, 

hierna de ‘instelling’ genoemd, 

vertegenwoordigd door professor Rik Van de Walle, rector, 

die de handtekeningsbevoegdheid delegeert aan Dr. Dirk De Craemer, Afdelingshoofd 

Onderzoekscoördinatie, 

 

en 

 

de KU Leuven, 

met BTW-nummer BE0419052173, 

Oude Markt 13 - bus 5500 - 3000 Leuven, 

hierna de ‘instelling’ genoemd, 

vertegenwoordigd door professor Peter Lievens, vicerector van Internationaal Beleid en LERU, 

 

en 

 

de Universiteit Antwerpen, 

met BTW-nummer BE0257216482, 

JDT
JDT

2DC
2DC

PL
PL

IV
IV

CP
CP

Bv
Bv

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkFsBKVxJMDf0x3tiJ_yBMDnK0TNTzNHy


 

Addendum bij de overeenkomst tussen de VLIR en de vijf Vlaamse universiteiten 

betreffende de uitvoering van zendingen van de partneruniversiteit naar de onthaaluniversiteit in het 

kader van het programma ‘Institutionele Universitaire Samenwerking’ (IUS)  

2015-2021 

 

2/5 

 

Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen, 

hierna de ‘instelling’ genoemd, 

vertegenwoordigd door professor Herman Van Goethem, rector, 

die de handtekeningsbevoegdheid delegeert aan mevrouw Inga Verhaert, diensthoofd Internationale 

Samenwerking, 

 

en 

 

de Vrije Universiteit Brussel, 

met BTW-nummer BE0449012406, 

Pleinlaan 2 - 1050 Brussel, 

hierna de ‘instelling’ genoemd, 

vertegenwoordigd door professor Caroline Pauwels, rector, 

 

en 

 

de Universiteit Hasselt, 

met BTW-nummer BE0208359859, 

Martelarenlaan 42 - 3500 Hasselt, 

hierna de ‘instelling’ genoemd, 

vertegenwoordigd door professor Bernard Vanheusden, rector, 

 

wordt, overwegende dat: 

 

 het dossier van de interuniversitaire afspraken m.b.t. de uitbetaling van per diems in het kader van 

zendingen die worden ondernomen in het kader van interuniversitaire VLIR-UOS-projecten werd 

besproken, zowel door de VLIR-werkgroep Financiële Directeurs als door het Bureau UOS op 

verschillende momenten in 2020;  

 het Bureau UOS op 11 december 2020 heeft ingestemd met het advies van de VLIR-werkgroep 

Financiële Directeurs van 10 december 2020 om de actualisering en formalisering van genoemde 

Vlaamse interuniversitaire afspraken 

o in 2021 te realiseren door middel van een addendum bij de originele overeenkomst; 

o voor de periode 2022-2026 te zullen herbekijken in het kader van de hervorming van 

richtlijnen en formeel kader; 

 in 2020 een “Client Assistance Package” (CAP) werd uitgewerkt en goedgekeurd, in samenspraak 

met de rekeningencommissaris van de VLIR, dat bepaalt hoe uitgaven moeten worden 

gedocumenteerd en verantwoord. 

 

overeengekomen wat volgt: 
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Artikel 1 – Algemene bepalingen 

Alle bepalingen van de originele overeenkomst waarvan onderhavig addendum een onderdeel is, blijven 

onverminderd gelden behoudens anderszins bepaald in onderhavig addendum. 

 

Artikel 2 – Wijzigingsbepalingen 

2.1. Artikel 1 van de originele overeenkomst wordt aangevuld met een paragraaf 1.2., die luidt als 

volgt: 

1.2. Deze overeenkomst betreft ook de bedoelde kosten van mobiliteit van de 

partneruniversiteit naar de onthaaluniversiteit en omgekeerd, en mobiliteit van bursalen 

wanneer deze zich voordoen in het kader van andere programma’s van de universitaire 

ontwikkelingssamenwerking (UOS) dan IUS. 

2.2. De tekst van paragraaf 2.9. wordt vervangen door volgende tekst: 

2.9.  Mobility form: document dat wordt opgemaakt door de CU op basis van de ontvangen 

informatie over de bezoekers (bursalen, personeel en andere bezoekers) van een 

partneruniversiteit. 

2.3. Paragraaf 2.10. wordt geschrapt.  

2.4. Paragrafen 3.1., 4.1., 4.2. en 4.3 worden geschrapt en vervangen door een nieuw Artikel 3, dat 

luidt als volgt: 

Artikel 3 – Modaliteiten van uitvoering 

3.1. Alle Vlaamse instellingen verbinden zich ertoe om hun respectieve academici en 

medewerkers hun zendinggerelateerde kosten in het kader van een VLIR-UOS-

programma of -project, te laten indienen bij de coördinerende instelling (CU genoemd in 

het geval van IUS; of contractuniversiteit ingeval van andere programma- of projecttypes, 

hierna verder algemeen naar verwezen als CU) van het resp. (IUS-)programma of project, 

die vervolgens instaat voor de terugbetaling naar de betrokkenen, met inbegrip van de 

nodige communicaties naar en opvolging van betrokkenen. 

3.2. Mobiliteit van bursalen en personeel in het kader van interuniversitaire Z-N verplaatsingen: 

Minimum 2 maanden vóór de geplande zending dient het Vlaamse teamlid van een 

interuniversitair project (bv. IUS, NETWORK, ICP, TEAM, SI,..) het in het Engels ingevulde 

‘mobility form’ in bij de verantwoordelijke mobility officer van de CU van het project i.f.v. 

ondertekening door de promotor van het project, die het nadien terugbezorgt aan de 

ontvangende instelling (in het geval van IUS, Host University, hierna verder algemeen naar 

verwezen als HU) i.f.v. de te ondernemen administratieve (toelating, enz.) en logistieke 

(huisvesting enz.) stappen. 

3.3. Op basis van het ingevulde ’mobility form’ en gestaafd door de werkelijk gemaakte uitgaven 

stuurt de HU, idealiter binnen 1 maand na het bezoek en uiterlijk 1 maand na het 
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beëindigen van het AP-jaar, een factuur naar de CU ten bedrage van het uitgegeven 

bedrag, met daarbij een kopie van de onderliggende stukken. Het betaalbewijs en de link 

met de boekhouding van de oorspronkelijk gemaakte kosten worden op verzoek van de 

CU door de HU bezorgd als hiernaar gevraagd wordt door de rekeningencommissaris bij 

de jaarlijkse controle, of andere controle-instanties. Een factuur wordt gesplitst als een 

bezoek over 2 AP-jaren verspreid zit. 

3.4. Voor IUS worden door de CU de projectleidersvergoedingen tijdig doorgefactureerd 

(uiterlijk voor 31/12/X) en betalingen opgevolgd (voor 15/03/X+1). Het verdient de 

aanbeveling deze doorfacturatie reeds in de zomermaanden te doen en niet te wachten tot 

het einde van een kalenderjaar. Voor bursalen die via de HU betaald worden en waarvan 

de HU de huisvestingskosten betaalt, worden binnen de maand na ontvangst van de 

factuur en uiterlijk op 28/2/X+1 de exhaustiviteit en legitimiteit van de doorgefactureerde 

kosten nagekeken en de betaling opgevolgd, zodat de uitgaven ook gestaafd kunnen 

worden met een bijhorend bewijs van betaling. 

3.5. Bij voorkeur binnen een periode van 1 maand na ontvangst van deze factuur, en uiterlijk 

op 28/2/x+1 schrijft de CU het factuurbedrag over op de rekening van de HU zodat de 

uitgaven ook gestaafd kunnen worden met een bewijs van betaling. 

3.6. De CU draagt steeds de financiële eindverantwoordelijkheid, zoals gestipuleerd in de 

overeenkomst met VLIR-UOS van het desbetreffende programma/project. 

2.5. Een nieuw Artikel 4 wordt ingevoegd dat luidt als volgt: 

Artikel 4 – Inter- en intra-universitair engagement 

4.1. De instellingen engageren zich deze overeenkomst correct na te leven. Indien er zich 

problemen voordoen, zullen zij samen met de betrokken instelling(en) een voor alle 

betrokkenen gepaste oplossing uitwerken.   

4.2. Het is de verantwoordelijkheid van de CU om het programma/project op te volgen en de 

HU aan te manen/te verwittigen dat er een schuldvordering verwacht wordt wanneer deze 

te lang op zich laat wachten. De HU wordt geacht een betalingsherinnering te sturen 

wanneer een schuldvordering niet betaald werd (op 28/2/X+1) zodat deze binnen de door 

VLIR-UOS opgelegde termijn wordt betaald. 

4.3. Het is aan de binnen iedere instelling bevoegde dienst om te zorgen voor fiscale fiches 

voor de bij de mobiliteit betrokken personen, en om deze personen in te lichten over 

mogelijke gevolgen van deze fiches. 
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Opgemaakt te Brussel op 19 maart 2021 waarvan elke partij haar exemplaar ontvangt. 

Namens de VLIR Johan De Tavernier 

Voorzitter VLIR-UOS 

 

 

 

Kristien Verbrugghen 

Directeur VLIR-UOS 

 

 

 

Namens de Universiteit Gent Dirk De Craemer 

Afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie 

 

 

 

Namens de KU Leuven Peter Lievens 

Vicerector van Internationaal Beleid en LERU 

 

 

 

Namens de Universiteit Antwerpen Inga Verhaert 

Diensthoofd Internationale Samenwerking 

 

 

Namens de Vrije Universiteit Brussel Caroline Pauwels 

Rector 

 

 

 

Namens de Universiteit Hasselt Bernard Vanheusden 

Rector 

 

 

 

 

Johan De Tavernier (Mar 24, 2021 11:05 GMT+1)
Johan De Tavernier

Peter Lievens (Mar 31, 2021 14:02 GMT+2)
Peter Lievens

Inga Verhaert (Mar 31, 2021 14:04 GMT+2)
Inga Verhaert

Caroline Pauwels (Apr 1, 2021 11:41 GMT+2)
Caroline Pauwels

Bernard Vanheusden (Apr 4, 2021 09:45 GMT+2)
Bernard Vanheusden
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