
 
Overeenkomst subsidie niet-specie 

- Exclusieve terbeschikkingstelling van lokalen - 
 
 

 
 
 
GEMEENTE ELSENE 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
Enerzijds, de Gemeente Elsene, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Elsensesteenweg 168 te 1050 
Elsene, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen in de personen van m. 
Christos DOULKERIDIS, Burgemeester, en mevr. Patricia van der LIJN, Gemeentesecretaris; 
 
Hierna “de Gemeente”. 
 
 
En 
 
 
Anderzijds, ……………………………. 
 
Hierna “de Begunstigde” 
 
 
 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 
 
De Raad heeft de gratis ingebruikeneming van het Theater Moliere voor een tweemaal verlengbare duur 
van een jaar (maximumduur van drie jaar) goedgekeurd.  
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 
ARTIKEL 1 – Voorwerp van de aanvraag van de Begunstigde 
 
De Begunstigde heeft met aanvraag van ………….. aan de Gemeente Elsene een tussenkomst 
gevraagd met als voorwerp: gratis ingebruikeneming van het Theater Moliere, gelegen Naamsepoort, 
Bolwerksquare, 3, 1050 te Elsene voor een tweemaal verlengbare duur van een jaar (maximumduur van 
drie jaar).  
 
 
 
 
 



GRATIS INGEBRUIKNEMING VAN THEATER MOLIERE, 
GELEGEN NAAMSEPOORT, BOLWERKSQUARE 3, 

1050 ELSENE 

 
 
 
 
ARTIKEL 2 – Voorwerp van de subsidieovereenkomst 
 
2.1. Uitsluitend met het oog op de verwezenlijking van het project zoals omschreven in voornoemd 
artikel 1, is door de Gemeenteraad / het College van Burgemeester en Schepenen, bij beraadslaging 
van …, beslist tot toekenning van een subsidie in niet-specie met als voorwerp de terbeschikkingstelling 
van een gemeentelijk goed, ten kosteloze titel en ten voordeel van de Begunstigde. 
 
2.2. Adres en omschrijving van het goed: 
 
Het goed dat ter beschikking gesteld wordt, is gelegen te: Naamsepoort, Bolwerksquare, 3, 1050 te 
Elsene. Het heeft een oppervlakte van 1.059 m².  
Het Theater Molière mag worden gebruikt als culturele voorziening van collectief belang, in de zin van 
het besluit tot wijziging van gebruik. 
 
De Begunstigde mag dus geen enkele transactie / commerciële activiteit uitoefenen die niet valt binnen 
het normale kader van de bezetting van een schouwburgzaal en zijn aanhorigheden. Voor maatregelen 
die buiten de normale bezetting van de infrastructuur vallen, is vooraf schriftelijke toestemming van de 
gemeente vereist. 
 
Het pand bestaat uit een schouwburgzaalmet 380 zitplaatsen en de aanhorighden. 
 
Een beschrijvend plan van het onroerend goed is aan deze overeenkomst toegevoegd om er integraal 
deel van uit te maken. 
 
Het onroerend goed wordt bewoond in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en 
regelgevende normen, evenals in overeenstemming met de afgegeven administratieve vergunningen. 
 
In dit verband zal de Begunstigde de milieuvergunning nr. 247000 naleven die op 18 mei 2020 werd 
afgegeven door het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gehecht aan deze overeenkomst om er 
integraal deel van uit te maken. De gemeente Elsene blijft de houder van voornoemde vergunning. 
 
ARTIKEL 3 – Duur van de terbeschikkingstelling 
 
3.1. Overeenkomstig artikel 3, al. 3 reglement betreffende de toelagen goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2014, mag de duurtijd van de overeenkomst niet langer zijn dan 
een jaar. 
 
De voorliggende overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd van 12 maanden en neemt een 
aanvang op ………… 2021 om van rechtswege te beëindigen op ……………….2022, behalve 
verlenging.  
 
3.2. Indien de Begunstigde het goed langer wenst te bezetten dan dient de Begunstigde een nieuwe 
aanvraag in te dienen ten laatste tegen 15 oktober van het jaar vóór het jaar waarop de subsidie 
betrekking heeft. Elke aanvraag tot verlenging die door de Begunstigde wordt aangevraagd, moet 
verplicht worden geformaliseerd met gebruikmaking van het standaardformulier voor subsidieaanvragen 
en onverminderd de bepalingen van het reglement met betrekking tot subsidies goedgekeurd op 16 
oktober 2014 door de gemeenteraad. Het verzoek om verlenging kan maximaal twee keer worden 
ingediend. 



 
Deze vraag zal beschouwd worden als een volledig nieuwe subsidieaanvraag.  
 
Het staat de gemeente vrij om een dergelijke verlenging te aanvaarden of te weigeren of om deze te 
onderwerpen aan een wijziging van bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de onderstaande 
voorwaarden. 
 
De gemeente deelt haar positieve, voorwaardelijke of negatieve beslissing uiterlijk binnen twee 
maanden na ontvangst van het verlengingsverzoek mee. Na deze periode wordt het stilzwijgen van de 
gemeente beschouwd als de weigering van het verzoek van de Begunstigde. 
 
Het verlengingsverzoek is voor maximaal één jaar. Het tweede en laatste verzoek om verlenging 
gebeurt op dezelfde manier. 
 
In het geval dat de gemeente de verlenging van de overeenkomst afhankelijk stelt van de wijziging van 
bepaalde voorwaarden, staat het de Begunstigde vrij om de verlenging van het gewijzigde contract te 
aanvaarden of te weigeren: 
 
• Indien hij weigert, is het verzoek tot verlenging nietig en eindigt het contract aan het einde van de 
looptijd. 
• Accepteert hij het, dan treden de nieuwe voorwaarden in werking op het moment dat de verlenging 
ingaat. 
Bij verlenging wordt de non-cash subsidie geïndexeerd volgens de formule: (Basishuurwaarde x nieuwe 
index) / startindex. Dit bedrag is louter indicatief voor de waarde van de overeengekomen bewoning. 
 
Bij verlenging kunnen de partijen verwijzen naar de waarborg en de initiële inventaris. 
 
ARTIKEL 4 – Schatting van de waarde van de terbeschikkingstelling 
 
4.1. De huurwaarde van het Goed terbeschikkinggesteld aan de Begunstigde 93.000,00 EUR voor de 
duurtijd van een jaar.  
 
Dit bedrag wordt uitsluitend ter aanwijzing gegeven m.b.t. de waarde van de bezetting. 
 
ARTIKEL 5 – Plaatsbeschrijving en inventaris roerende goederen 
 
5.1. Voorafgaand aan de intrede van het ter beschikking gesteld Goed, gaat de Gemeente over tot een 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving geheel op haar kosten via de landmeter-expert van de dienst 
Gemeentelijke Eigendommen. In voorkomend geval mag de Begunstigde zich laten vertegenwoordigen 
door een expert naar eigen keuze geheel op diens kosten. 
 
De plaatsbeschrijving wordt gevoegd als bijlage bij voorliggende overeenkomst om er integraal deel van 
uit te maken (Bijlage A). 
 
5.2. Indien na de opmaak van de plaatsbeschrijving van intrede, wijzigingen of substantiële werken 
moeten worden uitgevoerd in het ter beschikking gesteld goed teneinde het goed te handhaven of te 
verbeteren of om de publieke dienstverlening te blijven verzekeren, mag iedere partij vragen dat er een 
nieuwe plaatsbeschrijving tegensprekelijk wordt opgesteld volgens dezelfde modaliteiten hierboven 
vermeld. 
 
5.3. Na afloop van de duurtijd van de overeenkomst wordt een plaatsbeschrijving uittreding 
tegensprekelijk opgesteld, volgens dezelfde modaliteiten als de plaatsbeschrijving intrede, om de 
eventuele schade vast te stellen. 
 
5.4. In voorkomend geval heeft de plaatsbeschrijving ook betrekking op de roerende goederen / 
materiaal dat zich in het goed bevindt. 
 
5.5. Indien een plaatsbeschrijving werd opgesteld in het kader van een voorafgaande 
terbeschikkingstelling van het goed, en voor zover die plaatsbeschrijving nog van toepassing is op het 



goed, kunnen partijen afzien van een nieuwe plaatsbeschrijving en verwijzen naar de plaatsbeschrijving 
eerder opgesteld; 
 
5.6. Bij gebreke aan een plaatsbeschrijving, wordt de Begunstigde geacht het goed in goede staat te 
betrekken. 
 
ARTIKEL 6 – Gebruiksvoorwaarden van het Goed 
 
Onverminderd de toepassing van een reglement van inwendige orde eigen aan het Goed, is de 
terbeschikkingstelling toegekend en aanvaard door de Begunstigde onder de volgende voorwaarden: 
 
6.1. Algemene voorwaarden: 
 
De Begunstigde neemt het Goed dat ter beschikking is gesteld in de staat waarin het zich bevindt bij 
intrede en gebruikt het goed volgens de bestemming ervan. 
 
Hij verbindt zich: 
 

 Het goed te gebruiken als goede huisvader en in een perfecte staat van netheid te onderhouden 
tijdens de duurtijd van de overeenkomst; 
 

 Onmiddellijk ieder probleem / schadegeval / geschil te melden aan de Beheersdienst van de 
Gemeente (Dienst Cultuur);  
 

 Geen enkele wijziging aanbrengen aan het Goed zonder voorafgaande schriftelijke toelating 
van de Gemeente; 
 

 Toezien dat alle veiligheidsmaatregelen tegen brandrisico en ongelukken aan goederen en 
personen worden genomen en nageleefd door de Begunstigde zelf en derden; 
 

 Geen bijkomende lokalen en/of bijkomend materiaal gebruiken zonder de voorafgaande 
toelating van de Gemeente; 
 

 Het Goed in goede staat teruggeven, op het einde van de duurtijd, onverminderd het recht van 
de Gemeente om bij gebreke hieraan zelf de nodige werken uit te voeren op kosten van de 
Begunstigde; 
 

 De kosten van de terugbetaling van materiaal dat beschadigd, stukgemaakt of verdwenen is en 
waarvoor de Begunstigde verantwoordelijk kan worden gesteld; 
 

 De openbare rust van de plaats en de buurt niet te verstoren. Voor het overige wordt er 
verwezen naar het Algemeen Politiereglement. De Begunstigde staat in voor eventuele 
buurtgeschillen veroorzaakt door zijn activiteit en die ontstaan tijdens de duurtijd van de 
overeenkomst of na de duurtijd ervan als gevolg; 
 

 om het Goede niet als leefruimte toe te eigenen, maar alleen om het als werkruimte te 
gebruiken. Het is de Begunstigde verboden zijn woonplaats te huisvesten of vestigen in het ter 
beschikking gestelde Vastgoed. 

 
6.2. Bijzondere voorwaarden: 
 
De Begunstigde verbindt zich de volgende bijzondere voorwaarden na te leven: 
 

 Zolang de ingebruikneming van het pand door de cultuurwerker duurt, zal ook de gemeente de 
schouwburgzaal 14 weken in gebruik kunnen nemen, gespreid als volgt: 

 

• de eerste week van januari; 
• de eerste week van februari; 



• de laatste twee weken van april; 
• de laatste twee weken van mei; 
• de laatste twee weken van juni; 
• de laatste week van augustus; 
• de eerste drie weken van september; 
• de laatste week van oktober; 
• de laatste week van november. 
 
 De Begunstigde neemt alle abonnementen en kosten voor telefoon, internet, kabeltelevisie en 

in het algemeen elk privé-abonnement op eigen naam. 
 

 De Begunstigde is verantwoordelijk voor alle schoonmaakwerkzaamheden van de gebouwen 
(voorstellingszaal, foyer en boxen), inclusief schoonmaak tijdens de weken van gemeentelijke 
bewoning en schoonmaak van het deel van de Galerij gelegen tegenover het Theater. 

 
 De Begunstigde verbindt zich ertoe de maximale opvangcapaciteit van de lokalen bepaald 

door SIAMU te respecteren, dwz een maximale capaciteit van 380 plaatsen. 
 

 De Begunstigde verbindt zich ertoe om te zorgen voor voldoende publiciteit voor de diensten 
die ter beschikking worden gesteld van het grote publiek en de bevolking van Elsene. Deze 
reclame vindt plaats in het Frans en het Nederlands, in het bijzonder via een website die 24 
uur per dag toegankelijk is, inclusief tenminste het adres van de culturele locatie en de 
voorgestelde programmering. 

  
6.3. Reglement van inwendige orde: 
 
De Begunstigde verklaart, in voorkomend geval, kopie te hebben gekregen van het Reglement van 
inwendige orde, bijgevoegd als bijlage aan voorliggende overeenkomst en de bepalingen van dit 
reglement te aanvaarden; 
 
6.4. Overdracht en onderverhuring: 
 
Iedere overdracht, geheel of gedeeltelijk, is in het kader van voorliggende overeenkomst strikt verboden, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de Gemeente. 
 
In ieder geval, indien overdracht en onderverhuring door de Gemeente is toegelaten kan de overdracht 
of onderverhuring de resterende duurtijd niet overstijgen. De Begunstigde blijft hoofdelijk aansprakelijk 
ten aanzien van de Gemeente m.b.t. de verplichtingen die uit de verbintenis voortvloeien. De 
Begunstigde verbindt zich tot de nakoming van deze verplichtingen door de eventuele onderverhuurder. 
 
ARTIKEL 7 – Onderhoud – werken – herstellingen 
 
7.1. De Gemeente is gehouden tot het onderhoud van het Goed zodat het kan dienen voor het gebruik 
waarvoor het ter beschikking wordt gesteld. 
 
Naar analogie met de regels van toepassing op de gemene huur, verbindt de Gemeente zich ertoe, 
tijdens de duurtijd van de terbeschikkingstelling, alle nodige herstellingen uit te voeren behoudens de 
herstellingen die ten laste van de huurder vallen. 
 
Vallen dus ten laste van de Gemeente: onderhoud van hekken en afsluitingen, herstellingen aan het 
dak, dakgoot, muren en schouwen, riolering, waterleidingen, ramen, centrale verwarming. 
 
7.2. De Begunstigde verbindt zich ertoe het goed als goede huisvader te gebruiken en in een perfecte 
staat van netheid te onderhouden, met inbegrip van het sanitair. De Begunstigde verwijdert zijn huisvuil 
en ziet toe op de sluiting van de lokalen, het uitdoven van de lichten en het uitzetten van de verwarming. 
 
Naar analogie met de regels van toepassing op de gemene huur, verbindt de Begunstigde zich ertoe 
alle herstellingen uit te voeren die ten laste vallen van de huurder, of gewoon onderhoud: 
 



- Onderhoud van alle verwarmingsapparaten, elektriciteit, water, gas, sanitair, riolering, leidingen, 
vensterluiken; 

- Gewone herstellingen, behoudens wanneer de schade aan het goed te wijten is aan slijtage, 
een inherent gebrek of een panne die niet veroorzaakt is door de Begunstigde; 

 
Zodra een schadegeval zich voordoet, brengt de Begunstigde de Gemeente hiervan schriftelijk op de 
hoogte middels een aangetekende zending. Bij gebreke hieraan, zal de Begunstigde geen schade 
kunnen inroepen aan personen of goederen en zal aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het 
vergroten van de schade. 
 
De Begunstigde zal de lasten van herstellingswerken en andere noodzakelijke werken moeten 
verdragen zonder hiervoor een compensatie te kunnen vragen aan de Gemeente. Indien de 
herstellingen van die aard zijn dat de Begunstigde zijn activiteiten niet kan uitoefenen, dan heeft de 
Begunstigde het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vragen mits een aangetekende 
zending en, in afwijking van het bepaalde in artikel 16.3, een opzegging van 30 dagen.  
 
De Begunstigde zal toegang verlenen tot het Goed aan het gemeentepersoneel telkens en wanneer dit 
nodig blijkt te zijn. De Begunstigde zal op voorhand uitgenodigd worden. 
 
De Begunstigde draagt de financiële last van de schade waar hij verantwoordelijk voor is, indien nodig 
mits tussenkomst van zijn verzekering. 
 
7.3. De Begunstigde mag de structuur of de bestemming van het ter beschikking gesteld goed niet 
wijzigen. Hij moet, op het einde van de duurtijd van de overeenkomst, het goed teruggeven in de staat 
zoals het zich bevond bij intrede, behoudens eventuele wijzigingen door slijtage of overmacht. 
 
De Begunstigde mag aan het Goed geen enkele wijzigingen, verfraaiing, verbetering of transformatie 
aanbrengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente. 
 
In geval van akkoord, heeft de Gemeente de keuze om de gedane werken te behouden zonder enige 
vergoeding of om te eisen dat het goed in de oorspronkelijke staat wordt teruggegeven. 
 
Na de uitvoering van de werken, kan een addendum worden toegevoegd aan de plaatsbeschrijving, 
opgemaakt op tegensprekelijke wijze, op vraag van de meest gerede partij en overeenkomstig artikel 5. 
 
Alle werken eigen aan de activiteit van de Begunstigde zijn ten laste van laatstgenoemde. Indien 
bepaalde onvoorziene werken moeten worden uitgevoerd ten gevolge van nieuwe wetgeving, 
reglementair of administratief, bijvoorbeeld inzake brandveiligheid, zullen partijen in onderling overleg 
beslissen wie de werken voor zijn rekening neemt. 
 
ARTIKEL 8 – Financiële voorwaarden 
 
8.1. De terbeschikkingstelling van het Goed gebeurt kosteloos, onverminderd betaling van kosten en 
andere vergoedingen vermeld in voorliggende overeenkomst. 
 
8.2. Zijn onder andere ten laste van de Begunstigde: 
 

• Water- en elektriciteitsverbruik dat één keer per jaar aan haar wordt terug gefactureerd (partijen 
lezen de indexen van alle meters, zowel bij de inlaat als bij de uitlaat); 

• abonnementen en tarieven voor telefoon, internet, kabeldistributie en in het algemeen elk privé-
abonnement; 

• onderhoud en schoonmaak van privé- en gemeenschappelijke gebouwen die het pand 
bedienen en inherent zijn aan de activiteit; 

• kosten voor het aflezen van de calorimeter, indien van toepassing; 
• de vuilnisophaaldienst; 
• afvalbeheer en sortering door middel van een abonnement op een ad-hocorganisatie; 
• autorisatieverzoeken en kosten in verband met het auteursrecht op hen, hun begunstigden, 

indien van toepassing, of organisaties waaraan ze zijn overgedragen (SABAM, SACD, enz.); 



• De Begunstigde is persoonlijk verantwoordelijk voor de kosten die verband houden met zijn 
activiteit (AFSCA-controles, enz.) En alle aanpassingswerkzaamheden die eruit kunnen 
voortvloeien. 
 

8.3. Gezien het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, neemt de Gemeente, onder voorbehoud 
van de jaarlijkse begrotingsstemming in geval van verlenging van de overeenkomst op vraag van de 
Begunstigde, de volgende kosten op: periodieke inspectie van het ijzeren gordijn en de technische 
grill,de periodieke controle van niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties, de jaarlijkse 
controle en onderhoud van het centraal brandsysteem en de onroerend goed belasting.  
 
ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid / Verzekeringen 

De Begunstigde neemt de verantwoordelijkheid op zich voor alle schade of ongevallen die worden 
geleden door leden van het publiek en bezoekers van de site en ziet af van elk verhaal dat tegen de 
gemeente kan worden ingesteld voor dergelijke schade en ongevallen en verbindt zich ertoe dit in hun 
verzekeringscontract te vermelden. 
 
Hij garandeert de gemeente ook tegen elk verhaal dat tegen hem zou kunnen worden ingesteld voor 
voornoemde schade en ongevallen, inclusief beroepen op grond van artikel 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek (gebrek aan het ding) of 544 van het Burgerlijk Wetboek (buurtverstoring).  
 
Hij komt vrijwillig tussen in de procedure tegen de gemeente als zodanig. 
 
Deze voorwaarden moeten door de Begunstigde worden gespecificeerd in alle contracten die hij met 
verzekeringsmaatschappijen aangaat en het bewijs van naleving van deze verplichting moet door de 
Begunstigde worden geleverd. 
 
De Begunstigde verzekert alleen en op eigen risico en bij volledige kwijting van de gemeente zijn 
burgerlijke aansprakelijkheid en die van zijn agenten en werknemers voor elk ongeval, aan personen of 
eigendommen, ongeacht de aard en de oorzaak, die zich kunnen voordoen tijdens bezetting van het 
pand. 
 
Deze verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid voor het opbouwen van gebouwen. 

 
De "operationele" burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bevat een clausule op grond waarvan de 
gemeente geldig is gedekt als verzekerde begunstigde. 
 
De Begunstigde ziet af van elk verhaal tegen de gemeente voor schade waarvan hij of derden het 
slachtoffer zouden kunnen zijn als gevolg van de ter beschikking gestelde faciliteiten. 
 
Geen enkele afgesloten verzekering kan op welke manier dan ook verhaal op de gemeente toelaten. 
 
De Begunstigde is gedekt voor alle eigen risico's. Elk niet gedekt bedrag is voor rekening van de 
Begunstigde. 
 
De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van dekking bij schade. 
 
De volgende risico's moeten worden afgedekt: 
 

• Brand en incidentele gevaren, sloop en eventuele evacuatiekosten; 
• Explosie; 
• Storm en hagel, waterschade, glasbreuk en vandalisme, uitgebreid tot eigendomsschade na 
diefstal of poging tot diefstal, evenals persoonlijke aansprakelijkheid jegens derden na de 
gedekte gevaren. 

 
Alle verzekeringen moeten materiële en lichamelijke risico's dekken. 
 
Met betrekking tot brandverzekeringen: 
 
De Begunstigde sluit een brandverzekering af waarbij de gegarandeerde bedragen jaarlijks worden 
aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 



 
De polis dekt, voor de gevaren van brand, bliksem, explosie, vallende vliegtuigen of objecten die uit de 
lucht komen: 
 

a) de wederopbouwwaarde van de faciliteiten; 
b) de betaling, aan de gemeente, van de royalty's voor het gebruik van de goederen, voor de 
duur van de perioden dat ze niet bruikbaar zijn na een ramp; 
c) de kosten van graaf- en sloopkosten; 
d) Blus-, reddings- en instandhoudingskosten; 
e) verhaal van alle derden, klanten of buren, zowel voor lichamelijk letsel en materiële schade 
als voor gederfde winst tot het minimum aan kapitaal; 
f) Elektrische risico's voor elektrische installaties. 

 

De Begunstigde garandeert zijn eigen uitrusting tot nieuwwaarde tegen de hierboven beschreven 
risico's. 
 
De Begunstigde dekt zijn objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of explosie. 
 
De Begunstigde verbindt zich ertoe om zijn aansprakelijkheid in deze aangelegenheden te laten dekken 
door een Belgische verzekeringsmaatschappij of een in België erkende verzekeringsmaatschappij om 
in geval van een claim een volledige vergoeding te genieten. 
 
De Begunstigde sluit voor al zijn personeel een verzekering "arbeidsongevallen" af. 
 
Inhoud en bewijs van verzekering: 
 
De Begunstigde neemt er nota van dat in ieder geval: 
 

• kopie van alle verzekeringspolissen hierboven genoemd en onderschreven door de 
Begunstigde gecommuniceerd moeten worden aan de beheersdienst ten laatste binnen de 15 
dagen voor de aanvang van de effectieve terbeschikkingstelling en wordt als bijlage gevoegd 
aan voorliggende overeenkomst (Bijlage C). 
 

• de polissen onderschreven door de Begunstigde mogen niet worden geschorst of opgezegd en 
de dekking van die polissen mag niet worden verminderd zonder advies van de Gemeente. In 
voorliggend geval mag de Gemeente in plaats treden van de Begunstigde voor de betaling van 
de premies indien laatstgenoemde in gebreke blijft om dit zelf te doen, onverminderd het recht 
om die schulden nadien bij de Begunstigde te verhalen door alle mogelijke rechtsmiddelen. 
 

• Bovendien zal de Begunstigde zelf nagaan welke verzekeringen de Begunstigde wettelijk 
verplicht is te nemen in het kader van zijn activiteit. (bijvoorbeeld: Burgerlijke aansprakelijkheid 
Brand/Ontploffing.) Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 3 maart 1992, het 
koninklijk besluit van 28 februari 1991 – die de gevallen uiteenzet waar een Burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing verplicht is – is van toepassing zodra er aan 
drie criteria voldaan is: 

o de inrichting is opgenomen in een van de categorieën opgenoemd in artikel 1 van het 
voormeld koninklijk besluit; 

o de inrichting is toegankelijk voor het publiek (en is dus m.a.w. niet strikt verboden voor 
het publiek) 

o de inrichting moet “gewoonlijk” toegankelijk zijn voor het publiek. Dit veronderstelt een 
herhaling van eenzelfde situatie, ook al mag het publiek de lokalen betreden onder 
bepaalde voorwaarden. Het betalen van inkomrechten, het betalen van een bijdrage, 
enz. vormt geen uitsluitingsgrond. 

 
ARTIKEL 10 – Waarborg 
 
10.1. Teneinde de goede uitvoering van zijn verbintenissen te garanderen, maakt de Begunstigde voor 
de intrede in de lokalen een bedrag van 10.800,00 EUR over, contant of door betaling via een 
bancontact-terminal of overschrijving. 
 



10.2. In geval van borgstelling in contact geld, kan de Begunstigde het bedrag afgeven op de dienst van 
de Gemeenteontvangsten gelegen te 1050 Elsene, Elsensesteenweg 187, toegankelijk voor het publiek 
dagelijks van 9 u tot 12 u. 
 
In geval van overschrijving, kan de Begunstigde dit doen op het rekeningnummer BE26 0960 1237 8029 
BIC GKCCBEBB met de mededeling “borgstelling bezetting lokalen door Theater Moliere”.  
 
10.3. Deze borgstelling en de eventuele interesten zal aan de Begunstigde worden teruggegeven binnen 
de 3 maanden na afloop van de overeenkomst, nadat alle verbintenissen uitgevoerd zijn vastgesteld in 
de plaatsbeschrijving van uittreding. 
 
10.4. Het bewijs van de borgstelling wordt als bijlage gevoegd bij voorliggende overeenkomst (Bijlage 
C). 
 
10.5. Indien een gelijkaardige waarborg reeds werd samengesteld in het kader van een voorgaande 
terbeschikkingstelling van het Goed en dat de waarborg nog steeds representatief is, is de Begunstigde 
vrijgesteld van de verplichting tot samenstelling van een waarborg. Partijen verwijzen in voorkomend 
geval naar het bewijs van die waarborg. 
 
ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht 
 
De Begunstigde is in kennis gesteld dat de kosteloze terbeschikkingstelling van het Goed een subsidie 
in niet-specie is en in geen enkel geval geïnterpreteerd mag worden als een huurovereenkomst of 
anders juridisch gekwalificeerd worden. 
 
De Begunstigde verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het 
gemeentelijk reglement betreffende de toelagen zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad, en de 
beschikkingen ervan zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Hetzelfde geldt voor de Gids van goede 
praktijken voor gemeentelijke toelagen aan vzw's. 
 
De aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid dat de Begunstigde als aanbestedende overheid kan 
worden beschouwd en zodoende kan de wetgeving betreffende de overheidsopdracht van toepassing 
zijn op de wederkerige overeenkomsten die de Begunstigde aangaat. 
 
ARTIKEL 12 – Controle op het gebruik van de subsidie 
 
Om de aanwending van de toegekende subsidie te controleren, verbindt de Begunstigde zich ertoe een 
activiteitenrapport en de jaarrekeningen en resultatenrekening over te maken ten laatste tegen 
...........................2022.  
 
De begunstigde verbindt zich ertoe geen enkele daad of houding aan te nemen die de uitoefening van 
dit controlerecht in het gedrang kan brengen. 
 
Op het eerste schriftelijke verzoek van de gemeente bezorgt de begunstigde een rapport waarin 
omstandig wordt gerechtvaardigd hoe de toegekende subsidie rechtstreeks en uitsluitend voor de 
verwezenlijking van het in artikel 1 omschreven project is aangewend. 
 
ARTIKEL 13 – Sancties 
 
De subsidie zoals bepaald onder artikel 4 is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling terugbetaalbaar in 
de volgende gevallen: 
 

1) wanneer de begunstigde de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor ze wordt 
verleend; 

2) indien vaststaat dat de subsidie op basis van vertekende of foutieve informatie werd toegekend 
of dat de in de overeenkomst en/of het reglement vastgestelde voorwaarden voor de 
aanwending van de subsidie niet werden gerespecteerd; 



3) wanneer de begunstigde niet alle gevraagde bewijsstukken verstrekt, in welk geval de 
teruggave gebeurt naar rata van de bedragen waarvoor de aanwending niet werd 
gerechtvaardigd; 

4) wanneer de begunstigde zich verzet tegen de uitoefening van het controlerecht als bedoeld in 
de wet of het gemeentereglement.  

 
ARTIKEL 14 – Persoonlijke verbintenis en schijnbare vertegenwoordigingsmacht 
 
14.1. Ingeval de begunstigde een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid vertegenwoordigt, 
verbindt deze laatste zich persoonlijk door de ondertekening van de overeenkomst.  
 
14.2. De ondertekende voor rekening van de Begunstigde is beschouwd als gerechtigd om de 
Begunstigde te verbinden. Bij ontstentenis daarvan zal de overeenkomst rechtsgeldig zijn indien de 
theorie van de schijnbare vertegenwoordigingsmacht van toepassing is of zal de ondertekende 
persoonlijk gebonden zijn tot de uitvoering van de verbintenissen voor de Begunstigde. 
 
ARTIKEL 15 – Verplichte vermelding 
 
15.1. De begunstigde verbindt zich ertoe het logo van de Gemeente en de volgende vermelding op alle 
communicatiedragers verbonden aan het voorwerp van de subsidie te vermelden: “Met steun van de 
Burgemeester, de leden van het College van Burgemeester en Schepenen/de Gemeenteraad van de 
Gemeente Elsene.” 
 
ARTIKEL 16 – Einde van de terbeschikkingstelling 
 
16.1. Einde van de duurtijd 
 
De overeenkomst van de terbeschikkingstelling zal van rechtswege een einde nemen overeenkomstig 
artikel 3.1. van de voorliggende overeenkomst, inclusief in het geval dat een aanvraag voor een 
verlenging ingediend door de Begunstigde op grond van artikel 3.2. geweigerd wordt. 
 
16.2. Ontbinding van rechtswege 
 
De overeenkomst houdt onmiddellijk op te bestaan: 
 

- in geval van ontbinding van de Begunstigde 
- in geval de Begunstigde van rechtsvorm wijzigt en een vennootschap wordt; 
- in geval de Begunstigde natuurlijke persoon komt te overlijden 

 
16.3. Einde contract mits opzegging 
 
Iedere partij kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigen middels een opzegging van 3 maanden 
overgemaakt via aangetekende zending. De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt 
op de zending van de aangetekende zending. 
 
De eenzijdige ontbinding door de Gemeente geeft geen recht op vergoeding. 
 
16.4. Ontbinding in geval van zware fout of herhaling van fouten door de Begunstigde 
 
In geval van zware fout of een herhaling van fouten in de uitvoering van de verbintenissen van de 
Begunstigde, mag de Gemeenteraad de onmiddellijke ontbinding zonder opzeg goedkeuren, mits de 
Begunstigde na ingebrekestelling gedurende 15 kalenderdagen zonder gevolg heeft gelaten. De 
Gemeente behoudt alle rechten op het eisen van een schadevergoeding. 
 
Dit kan, met name en niet-limitatief, gebeuren in de volgende gevallen: 
 

- gebruik van de ter beschikking gestelde lokalen voor een ander gebruik dan het maatschappelijk 
doel van de Begunstigde, zoals uiteengezet in voorliggende overeenkomst; 



- schending van het verbod op overdracht of onderverhuring aan een derde van het geheel of 
een deel van het goed zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente; 

- wijziging van de lokalen zonder voorafgaand akkoord van de Gemeente; 
- onderhoudsverplichtingen niet nakomen; 
- in gebreke blijven kosten te betalen verbonden aan de terbeschikkingstelling en die geen deel 

uitmaken van een subsidie (bijvoorbeeld: water, gas, elektriciteit, telefoon, …); 
- geen verzekeringspolissen; 
- niet nakomen van regels m.b.t. hygiëne, veiligheid en andere wettelijke normen; 
- … 

 
De beslissing om het contract te ontbinden wordt overgemaakt via aangetekende zending.  
 
16.5. Einde in onderling overleg 
 
De partijen kunnen ook vrij in onderling overleg een einde maken aan de overeenkomst, onverminderd 
het bepaalde in artikel 16.1 tot 16.4. 
 
ARTIKEL 17 – Contactpersoon 

16.1. Voor iedere vraag met betrekking tot de inhoud of de uitvoering van de voorliggende overeenkomst 
richt de Begunstigde zich tot de beheersdienst van de subsidie: 
 
Dienst : Cultuur 
Tel. : 02/515.64.63 
Mail : cultuur@elsene.brussels 
 
 
ARTIKEL 18 – Contactpersoon van de Begunstigde – Keuze van woonplaats 
 
18.1. Alle bekendmakingen en notificaties bestemd aan de Begunstigde worden door de Gemeente 
gericht aan het volgend adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18.2. Bij ontstentenis van een specifiek adres, doet de Begunstigde woonplaatskeuze op het adres van 
het Goed. Alle bekendmakingen en notificaties worden dan door de Gemeente gericht aan dit adres. 
 
ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht 
 
De voorliggende overeenkomst valt onder het Belgische recht, zowel wat betreft het sluiten van de 
overeenkomst als de interpretatie en de uitvoering ervan. 
 
ARTIKEL 20 – Bevoegde rechtbank 
 
De Rechtbanken en Hoven van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen. 
 
Lijst van bijlagen aan voorliggende overeenkomst: 
 

- Bijlage A: Plaatsbeschrijving intrede 
- Bijlage B: Verzekeringspolissen 
- Bijlage C: Bewijs van betaling waarborg 

 
Opgemaakt te Elsene in zoveel exemplaren als er partijen zijn, op …………………, waarbij iedere partij 
verklaart een exemplaar te hebben gekregen. 
 
 
 
 
 



De Gemeente, De Begunstigde, 
Door het College: 

 
 

 
 
 
De gemeentescretaris, De Burgemeester, 

 

  
  
  
 
 

 

       P. van der LIJN C. DOULKERIDIS  
 
  



G e m e e n t e  E l s e n e  
Theatre Moliere 

 

Interne regelingen 
 

 

Artikel 1. Geluidsoverlast. 
 
De Begunstigde leeft de geluidsvoorschriften na op basis van het besluit van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitzending van versterkt geluid in instellingen die openstaan voor het publiek. 
 
Het geluidsvolume kan worden beperkt door de kamerbeheerder, afhankelijk van de uren en de bezette 
kamer. 
 
De bewoner wordt ook gevraagd zorg te dragen voor het beperken van externe geluidsoverlast, met 
name wanneer het publiek moet wachten voor de ingang van de voorstellingszalen. Bij verstoring van 
de orde of een bedreiging van de veiligheid van personen of eigendommen kan de politie de evacuatie 
van het gehuurde gelasten. 
 
Artikel 2. Beveiliging 
 
De Begunstigde verbindt zich ertoe de maximale capaciteit van de ter beschikking gestelde kamer, 
namelijk een tonnage van 380 personen, nauwgezet te respecteren. 
 
Vluchtwegen, uitgangen en noodverlichting moeten zichtbaar en vrij toegankelijk blijven. Elektrische 
installaties mogen niet worden gewijzigd of overbelast. Brandblussers worden op hun plaats gehouden 
en branddeuren zijn constant gesloten. 
 
De toegangsdeur tot het gebouw moet gedurende het hele evenement open blijven (zolang het publiek 
aanwezig is), de Begunstigde moet daarom aanwezig zijn om de toegang tot het gebouw te controleren. 
 
De Begunstigde geeft toe dat als de veiligheidsregels niet precies worden nageleefd, de Brandweer en 
Politie het evenement kunnen onderbreken of zelfs verbieden en besluiten om het onmiddellijk te 
stoppen, met evacuatie van de site. 
 
Elsene te,  
 
 
Te goedkeuring,  
 
De besguntigde,  
 
 
Handtekening,  
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