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x

Geachte heer Silvis,
Met referte aan uw brief van 15 december 2017 bevestig ik de ontvangst van uw
verzoek tot verlenging van het YEP Agrofood programma en uw verzoek voor
extra middelen.
Het doet mij genoegen u te informeren dat bovenstaand verzoek is goedgekeurd
voor een additioneel bedrag van in totaal maximaal € 500.000,-. Eveneens ga ik
akkoord met verlenging tot en met 31 december 2020, zodat de programma’s van
YEP Agrofood en YEP Water gezamenlijk uitgevoerd kunnen blijven worden.
De addenda hiertoe op deel beschikking I en deel beschikking II van 27 augustus
2015, kenmerk IGG-2015.479500 treft u in de bijlage aan. Over deze activiteit
kan onveranderd één geïntegreerde rapportage worden ingediend.
Voorts bevestig ik gaarne dat het jaarplan 2018 Young Expert Programmes Water
& Agrofood (YEP Programmes) d.d. 21 december 2017 is goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

Paul van de Logt
Hoofd Cluster Voedselzekerheid
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ADDENDUM op deel Beschikking I van het YEP Agrofood Programma

Bij beschikking van 27 augustus 2015, kenmerk IGG-2015.479500, heb ik aan uw
organisatie een subsidie van maximaal € 4.019.788,- verleend voor de
Nederlandse ‘Young Experts’ binnen het YEP Agrofood, voor de kosten van het
Programmabureau en overige uitvoeringskosten van het YEP;

Directie Inclusieve Groene
Groei
Cluster Voedselzekerheid
Datum
28-03-2018
Onze referentie
MINBUZA-2018.

Bij addendum 1 van 24 november 2015, kenmerk IGG-2015.651262, werd
vastgelegd dat het betaalschema voor vaste termijnbetalingen zal worden
vervangen door “betalingen zullen plaatsvinden op basis van een betaalverzoek
voor een periode van 6 maanden, voorzien van een liquiditeitsprognose en worden
verstuurd naar IGG/CU, postbus 20061, 2500 EB Den Haag”.
Bij brief van 15 december 2017 hebt u verzocht om verlenging van het YEP
Agrofood programma en om extra middelen.
Ik ben bereid om de hiervoor genoemde beschikking als volgt te wijzigen:
•

De subsidie voor deel beschikking I bedraagt maximaal € 4.435.788,-.

•

Het tijdvak waarvoor subsidie wordt verstrekt loopt van 1 juni 2015 tot en
met 31 december 2020.

•

De rapportagetabel onder artikel 3.1 - v.w.b. nog in te dienen plannen en
rapportages - wordt derhalve gewijzigd/aangevuld zoals hieronder
aangegeven:

Soort rapportage

Betreft de periode

Jaarplan/begroting

01-01-‘19
01-01-’20
01-01-’17
01-01-’18
01-01-’19
01-01-’20
01-06-’15

Jaarlijkse voortgangsen financieel rapport
inclusief
controleverklaring
Inhoudelijke
eindrapportage

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

31-12-‘19
31-12-‘20
31-12-‘17
31-12-‘18
31-12-‘19
31-12-‘20
31-12-‘20

Uiterste datum van
inlevering
01 november 2018
01 november 2019
01 mei 2018
01 mei 2019
01 mei 2020
01 mei 2021
01 mei 2021

•

Een laatste tranche van maximaal € 221.790,- zal plaatsvinden na vaststelling
van de subsidie.

•

Voorts wordt artikel 6.a. m.b.t. programmabeheer als volgt aangepast: “De
subsidiekosten voor het programmabeheer dienen het bedrag van € 915.788,niet te overschrijden.”

Voor het overige blijft de beschikking van 27 augustus 2015, kenmerk IGG2015.479500, en het addendum van 24 november 2015, kenmerk IGG2015.651262 onverminderd van kracht.
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De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
namens deze,
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Paul van de Logt
Hoofd Cluster Voedselzekerheid

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na verzending van de beschikking
schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking, Directie Inclusieve Groene Groei (IGG), Postbus
20061, 2500 EB Den Haag. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van
de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en ten minste bevatten: naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift
berust. Zo mogelijk dient een kopie van deze beschikking te worden toegevoegd.
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ADDENDUM op deel Beschikking II van het YEP Agrofood Programma

Bij beschikking van 27 augustus 2015, kenmerk IGG-2015.479500, heb ik aan uw
organisatie een subsidie van maximaal € 972.000,- verleend voor de lokale ‘Young
Experts’ binnen het YEP Agrofood,
Bij addendum 1 van 24 november 2015, kenmerk IGG-2015.651262, werd
vastgelegd dat het betaalschema voor vaste termijnbetalingen zal worden
vervangen door “betalingen zullen plaatsvinden op basis van een betaalverzoek
voor een periode van 6 maanden, voorzien van een liquiditeitsprognose en worden
verstuurd naar IGG/CU, postbus 20061, 2500 EB Den Haag”.
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Bij brief van 15 december 2017 hebt u verzocht om verlenging van het YEP
Agrofood programma en om extra middelen.
Ik ben bereid om de hiervoor genoemde beschikking als volgt te wijzigen:
•
•
•

De subsidie voor deel beschikking II bedraagt maximaal € 1.056.000,-.
Het tijdvak waarvoor subsidie wordt verstrekt loopt van 1 juni 2015 tot en
met 31 december 2020.
De rapportagetabel onder artikel 3.1 wordt derhalve als volgt
gewijzigd/aangevuld v.w.b. nog in te dienen plannen en rapportages:
Soort rapportage

Betreft de periode

Jaarplan/begroting

01-01-2019
01-01-2020
01-01-2017
01-01-2018
01-01-2019
01-01-2020
01-06-2015

Jaarlijkse voortgangsen financieel rapport
inclusief
controleverklaring
Inhoudelijke
eindrapportage

•

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

31-12-2019
31-12-2020
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2020

Uiterste datum van
inlevering
01 november 2018
01 november 2019
01 mei 2018
01 mei 2019
01 mei 2020
01 mei 2021
01 mei 2021

Een laatste tranche van maximaal € 52.800,- zal plaatsvinden na vaststelling
van de subsidie.

Voor het overige blijft de beschikking van 27 augustus 2015, kenmerk IGG2015.479500, en het addendum van 24 november 2015, kenmerk IGG2015.651262 onverminderd van kracht.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
namens deze,

Paul van de Logt
Hoofd Cluster Voedselzekerheid
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Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na verzending van de beschikking
schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking, Directie Inclusieve Groene Groei (IGG), Postbus
20061, 2500 EB Den Haag. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van
de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en ten minste bevatten: naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift
berust. Zo mogelijk dient een kopie van deze beschikking te worden toegevoegd.
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