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INLEIDING 
 
De gemeente Elsene (hierna “de gemeente”) doet een oproep tot blijken van belangstelling om een 
cultuurwerker aan te wijzen die de schouwburgzaal “Theater Molière” en aanhorigheden, gelegen 
Naamsepoort, Bolwerksquare 3 te 1050 Brussel gratis in gebruik zal nemen in het kader van een culturele 
activiteit.  
 
Eerder verleende de gemeente Elsene een domein- en dienstenconcessie aan vzw Muziekpublique in juni 
2009 voor een duur van zes jaar. Na een aanvraag tot contractvernieuwing door de concessiehouder 
heeft de gemeente Elsene toegestemd in een verlenging van de concessie met een duur van 6 jaar extra 
met einde contract per 30 juni 2021. 
 
Vóór de vervaldag wil de gemeente Elsene een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 
doen om een cultuurwerker aan te wijzen voor ingebruikneming van het theater met een formalisering van 
het contract in de vorm van subsidie in niet-specie voor een tweemaal verlengbare duur van één jaar 
(maximumduur van drie jaar). 

 
DEEL 1: 

 
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING EN 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
 

1. Voorwerp van de oproep 
 
Dit document stelt de procedure met het oog op de keuze van een cultuurwerker vast, alsook de 
belangrijkste contractuele voorwaarden voor ingebruikneming van het theater: originele cultuuranimatie 
uitwerken, de theaterinfrastructuur exploiteren en de verschillende theatergebruikers coördineren. 
 
Na de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling en de selectie van de cultuurwerker zal de 
ingebruikneming van het theater gratis worden toegestaan aan de begunstigde in het kader van de 
toekenning van een subsidie in niet-specie. 
 
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. 

 

2. Theater Molière 
 
2.1. Beschrijving van de plaats 
 
Het in het kader van deze oproep gratis ter beschikking gestelde goed bestaat in hoofdzaak uit een 
theaterzaal met een capaciteit van 380 zitplaatsen, onderverdeeld in 255 parterre- en 125 balkonplaatsen. 
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Het theater en zijn aanhorigheden zijn gelegen in de Naamsepoortgalerij, die bestaat uit meerdere mede-
eigendommen in quasi-autonoom beheer. 
 
Alle bestaande en voor deze exploitatie nodige infrastructuur bevindt zich in een staat waar de kandidaat, 
die ze voorafgaand aan de indiening van zijn kandidatuur in het kader van deze oproep tot belangstelling 
heeft bezichtigd, perfect bekend mee is. 
 

A. SAMENSTELLING VAN HET GOED 
 
Het goed bestaat uit de volgende onderdelen die één geheel vormen: 
 
Niveau 0 – hoofdingang 
 

- een foyer, de zgn. “barruimte”; 
- een technisch lokaal; 
- een sanitaire ruimte. 

 
Niveau 0 – technische lokalen (aan de andere kant van de galerij) 
 

- een ruimte onder het podium; 
- een ventilatielokaal; 
- drie technische lokalen; 
- de berging en de decorwerkplaats. 

 
Zie onderstaand plan van niveau 0. 
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Niveau 1 
 

- de parterre van de schouwburgzaal met een capaciteit van 255 plaatsen; 
- de directielokalen; 
- de artiestenloges; 
- de technische lokalen. 

 
Zie onderstaand plan van niveau 1. 
 

 
 
 
 
Entresol en niveau 2 
 

- het balkon van de schouwburgzaal met een capaciteit van 125 plaatsen; 
- een entresol. 
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Zie onderstaand plan van entresol en niveau 2. 

 
 
 
 

B. TECHNISCHE INSTALLATIES 
 
Voor het podium: tralie, ijzeren gordijn en dimmers (lichtpunten niet inbegrepen). 
 
De ingebruikneming van de zaal wordt gedeeld met de gemeente Elsene, die instaat voor de 
lichtinstallatie van de zaal (al geïnstalleerd materiaal, regelmatig vernieuwd naargelang de technische 
vorderingen in dergelijk materiaal). De ingebruiknemende cultuurwerker zal moeten instaan voor de 
geluidsinstallatie van de theaterzaal (materiaal installeren bij aanvang van de ingebruikneming, eventueel 
vernieuwen naargelang de technische vorderingen in dergelijk materiaal). 
 
Warmteproductie en ventilatie 
 
De verwarming gebeurt door ventilatie (pulsie in plafond, extractie onder stoelen) met warmtewisselaars, 
met door de hoofdverwarmingsketel van de Bastion Tower verwarmd water als warmtegeleidende 
vloeistof. De verwarmingskosten worden berekend op een forfaitaire hoeveelheid (298/3540,80sten). Een 
verandering van het ventilatiesysteem is in studie. Het wordt vervangen de komende jaren (datum nog 
onbekend). 
 
Elektrische installatie: zie beschrijving van schakelbord als bijlage. 
 
Alle bestaande elektrische installaties zijn door een erkende instelling gekeurd en worden jaarlijks op 
kosten van de gemeente Elsene gecontroleerd door een door de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie erkende instelling. 
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Alle door de cultuurwerker geplaatste en/of gewijzigde elektrische installaties zullen door een erkende 
instelling moeten worden gekeurd. De keuze van die instelling wordt aan de cultuurwerker overgelaten. 
 
De uitgevoerde elektrische installatie moet in haar geheel worden gekeurd door de erkende instelling, die 
een attest van overeenstemming met de geldende reglementen (AREI, ARAB, ...) afgeeft. 
Alle test- en keuringskosten zijn voor rekening van de cultuurwerker. 
 
Toegangscontrole 
 
Geen alarmsysteem. 
 
Brandpreventiemaatregelen 
 
Opgemerkt zij dat het gebruik van een pyrotechnisch systeem of een systeem met open vlam uitgesloten 
is, aangezien het theater geheel omsloten is. 
 
Het Theater Molière beschikt over meerdere evacuatiewegen volgens onderstaand plan: 

• hoofdingang van het theater; 
• vier nooduitgangen. 

 
Compartimentering/DBDMH 
 
De gemeente Elsene voert de komende jaren compartimenteringswerken uit (datum nog onbekend). 
 
Branddetectiecentrale 
 
Een branddetectiecentrale bevindt zich in een reservelokaal met een herhaalbord in de foyer. 
 
Schoonmaak 
 
Momenteel is er geen systeem van gemutualiseerde schoonmaak in de Naamsepoortgalerij. In het kader 
van de ingebruikneming van het goed is het dan ook noodzakelijk dat er wordt schoongemaakt voor het 
theater (evenals in heel het theater en zijn aanhorigheden). 
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C. TOEGANG 
 
Het Theater Molière is gelijkvloers toegankelijk via de Naamsepoortgalerij: dubbele ingangsdeur en 
“dienstingang” naast de hoofdingang. Een tweede “dienstingang” bevindt zich verder in de galerij. 
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2.2. Beschrijving van huidig gebruik 
 
Momenteel wordt het Theater Molière geëxploiteerd door vzw Muziekpublique naar rato van 37 weken per 
jaar en door de gemeente Elsene naar rato van 15 weken per jaar. 
 
Traditionele wereldmuziek en -dans promoten is het hoofddoel van vzw Muziekpublique. Ze organiseert 
diffusie-, creatie- en opleidingsactiviteiten (dans- en muzieklessen). De activiteiten worden aangeboden 
door de vzw alleen of in partnerschap. 
 
Afgezien daarvan verhuurt vzw Muziekpublique het Theater Molière tegen een dagtarief van 
1.500,00 euro. 
 
De gemeente Elsene bestemt de zaal voor eigen cultuurprogrammering en voor gratis 
terbeschikkingstellingen (in niet-specie) voor cultuurprojecten. 
 
Afgezien daarvan verhuurt de gemeente Elsene het Theater Molière tegen een dagtarief van 
1.000,00 euro. 

2.3. Stedenbouwkundig en milieustatuut van het goed 
 
Op basis van bouwvergunning nr. 1967/111 mag het Theater Molière worden gebruikt als culturele 
voorziening van collectief belang, in de zin van het besluit tot wijziging van gebruik. 
 
Het stedenbouwkundig dossier kan worden ingekeken bij de gemeentediensten van Elsene. 
 
Het milieudossier gaat als bijlage bij deze oproep. 

2.4. Cultuurruimte in ’t hartje van de Matongéwijk 
 
Matongé staat bij alle Brusselaars, en buiten ons gewest, bekend als een wijk met een sterk multiculturele 
identiteit, dankzij de stevig verankerde aanwezigheid van zwart-Afrikaanse gemeenschappen, maar ook 
van mensen uit heel de wereld en uit allerlei sociaal-economische milieus die er wonen of er geregeld 
komen. Het Theater Molière ligt dus pal in ’t midden van een maatschappelijk, cultureel en economisch 
kruispunt, wat ook nog wordt versterkt door zijn ligging in een doorgangs- en winkelgalerij. 

2.5. Actiepistes 
 
De kandidaten zullen artistieke vrijheid hebben bij het programmatie-aanbod, dat niettemin aansluiting 
moet vinden bij de wijk en liefst muzikaal zijn want dat strookt met de identiteit van de plaats; het is 
evenwel mogelijk om de activiteit open te stellen voor verwante artistieke sectoren zoals theater, dans, … 
 
Deze cultuurruimte moet met de ingebruikneming kunnen uitgroeien tot een performant, dynamisch 
hulpmiddel ter versterking van het positieve beeld van cultuur in een gemeente als Elsene. 
 
De gemeente wil waken over een culturele activiteit die openstaat voor iedereen en toegankelijk is voor 
alle Elsenaars. Met het oog daarop zal de plaats moeten fungeren als tussenschakel tussen 
wijkbewoners/-gebruikers en verschillende cultuuractoren die hebben geïnvesteerd in de wijk. 
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3. Geldende reglementering 
 
Zijn met name van toepassing: 
 

• het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit; 

• de Nieuwe Gemeentewet 
• het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het welzijn op het werk 

(ARAB) 
• het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) 
• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk en de uitvoeringsbesluiten 
• de Europese Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van 

gebouwen, aangenomen op 16 december 2002 door het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie 

• de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing (BWLKE) 

• de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen 
 
Alle wijzigingen in voornoemde wetten en besluiten, van kracht op de in deze oproep vermelde uiterste 
dag voor indiening van de projecten, zijn eveneens van toepassing. 
 
De aandacht van de cultuurwerkers wordt erop gevestigd dat bovenstaande opsomming louter ter info is 
en bedoeld om de cultuurwerker het werk te verlichten. De gemeente beweert bijgevolg niet dat die 
opsomming uitputtend is en ze kan niet aansprakelijk worden geacht voor fouten of weglatingen in 
bovenstaande opsomming van standaarden. 

4. OPROEPDOCUMENTEN 

• Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 
• Bijlage 1: Belangstellingsformulier 
• Bijlage 2: Milieuvergunning 
• Bijlage 3: Plan van elektrische installatie 
• Bijlage 4: Overeenkomst voor gratis ingebruikneming 
• Bijlage 5: Reglement betreffende de toelagen van 16 oktober 2014 

5. Ontvankelijkheidscriteria 
 
Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is alleen bestemd voor kandidaten die geen 
begeleiding hoeven om hun cultuurproject uit te werken, op te stellen en uit te voeren. 
 
Vereist is dus dat de kandidaten rechtspersonen (in de vorm van vzw gestructureerde collectieven, 
zelfstandigen, SMART, ...) zijn en voorkennis hebben van teambeheer en beheer van muziekprojecten (al 
dan niet gesubsidieerd). 
 
In het als bijlage bij dit dossier gaande belangstellingsformulier worden referenties van aantoonbare 
ervaring met beheer van een cultuurplaats en/of beheer van cultuurprojecten (minimaal 3 jaar) 
opgevraagd. 
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6. Evaluatieprocedure en -criteria 

6.1. Procedure 
 
Bezichtigingen ter plaatse op aanvraag van de kandidaten worden volgens afspraak georganiseerd 
tussen 1 april en 23 april 2021, van maandag t.e.m. vrijdag. 
 
Een lid van het gemeentebestuur van Elsene is daarbij aanwezig. De kandidaten kunnen bij die 
gelegenheid kennismaken met het in gebruik gegeven goed. 
 
De in het kader van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling geselecteerde kandidaat 
zal door het college van burgemeester en schepenen worden aangewezen na onderzoek en analyse van 
de ingediende dossiers. 
 
Vervolgens zal hem de gratis tijdelijke ingebruikneming van het Theater Molière, gelegen Naamsepoort, 
Bolwerksquare 3 te 1050 Elsene, worden toegekend door de gemeenteraad. 

6.2. Evaluatiecriteria 

De kandidaturen zullen worden geëvalueerd op basis van twee criteria, zelf direct verband houdend met 
de hierna nader bepaalde doelstellingen. 
 

Criteria Omschrijving 
Kwaliteit van het project voor 
ingebruikneming van het Theater 
Molière 
 
 
Weging: 70 punten op 100 

 

Aan de hand van dit criterium wil de gemeente Elsene 
beoordelen hoe de kandidaat de plaats in gebruik plant te 
nemen. 
 
De kandidaat legt uit hoe de ingebruikneming van de 
infrastructuur in zijn werk zal gaan, met nadere details over 
de volgende punten: 
 
- details van het project van de kandidaat over de 

muziekactiviteit: artistieke programmering, 
pedagogische insteek (schoolmilieu), permanente 
educatie (voor iedereen), integratie in de wijk en 
samenwerking met de verenigingssector. Bij het 
activiteitsvoorstel van de kandidaat dient te worden 
opgemerkt dat de gemeente een muziekactiviteit wil 
want die is in overeenkomst met de identiteit van de 
plaats; het is echter mogelijk om de activiteit open te 
stellen voor verwante artistieke sectoren, zoals theater, 
dans, … 

- Een programmering samenstellen die tegemoetkomt aan 
het streven van het college om de Elsenaars een 
cultuuraanbod te presenteren dat rekening houdt met de 
bonte wijkidentiteit, met o.m. de historische verankering 
sinds 60 jaar van de Afrikaanse gemeenschappen in 
Matongé. 

 
In haar analyse zal de gemeente scherp letten op: opening 
naar scholen en Elsenaars, insluiting in de wijk en 
cultuurbemiddeling. 
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“Communicatie, promotie en 
zichtbaarheid”-aspect van site en 
project 
 
Weging: 30 punten op 100 

 

Aan de hand van dit criterium wil de gemeente Elsene het 
voorstel van communicatieplan van de kandidaat beoordelen 
om te toetsen hoe de plaats zich zal positioneren in Elsene 
en ruimer beschouwd in de Brusselse culturele context. 
 
In haar analyse zal de gemeente scherp letten op: een voor 
de wijkgebruikers zichtbare bewegwijzering rond en op het 
gebouw en een minstens in het Nederlands en het Frans 
aangemaakte website. 
 

Ingaan op deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is op kosten van de kandidaten. 
Niet aangewezen kandidaten zullen niet worden vergoed voor de voorbereiding en indiening van hun 
kandidatuur. 

7. Duur van de subsidie 
 
De subsidie in niet-specie heeft een duur van één jaar, tweemaal verlengbaar, telkens voor een duur van 
één jaar (maximumtotaal van de ingebruikneming: drie jaar), eenmaal vanaf de kennisgeving van de 
toekenning. 
 
De in het kader van deze oproep aangewezen begunstigde zal zich bij latere heruitschrijvingen opnieuw 
kandidaat kunnen stellen. 

8. Financiële voorwaarden 
 
Om te garanderen dat de cultuurwerker zijn verplichtingen nakomt, zal hij vóór de bezitneming van het 
goed een som van 10.800,00 EUR storten in contant geld of per bankoverschrijving. 
 
De cultuurwerker zal het bedrag van de lasten (water, elektriciteit en verwarming) moeten voldoen naar 
rata van zijn verbruik in de loop van de weken dat hij het goed in gebruik neemt. 
 
Ter info: de jaarlijkse afrekening van de lasten (water, elektriciteit en verwarming) bedraagt om en bij de 
10.000,00 EUR voor één jaar en wordt ineens, voor een periode van één jaar, door de gemeente Elsene 
naar de cultuurwerker gestuurd. 
 
Daarnaast zal de cultuurwerker zelf contracten voor telefoon-, internet- en teledistributiediensten, enz. 
afsluiten. 

9. Administratieve procedure 
 
De kandidaten maken gebruik van het kandidaatstellingsformulier dat als BIJLAGE 1 van deze oproep tot 
het indienen van blijken van belangstelling gaat. 
 
Het formulier wordt gedateerd en ondertekend door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd zijn om 
de kandidaat te verbinden, waarbij de hoedanigheid van de ondertekenaars van het formulier zal worden 
verduidelijkt. 
 
Wanneer de kandidaat een vereniging van meerdere cultuurwerkers is, moet het formulier worden 
ondertekend door elk deelnemer aan die vereniging. 
 
Op het formulier zal de persoon aangeduid staan die de kandidaat zal moeten vertegenwoordigen 
tegenover de gemeente. 
 



12 
 

Het belangstellingsdossier moet vervolledigd worden gemaild naar cultuur@elsene.brussels. Twee 
exemplaren moeten per post worden gestuurd naar het gemeentesecretariaat, Elsensesteenweg 168 te 
1050 Brussel, uiterlijk 30 april 2021 vóór 15u. Het papieren exemplaar heeft bewijskracht. Laattijdige 
dossiers worden niet aanvaard. De documenten zijn in het Nederlands of in het Frans gesteld. 
 
Op de envelop staat “Dienst Cultuur – Blijk van belangstelling – Theater Molière” vermeld. 
 
Dit dossier zal inhouden: 
 

o Bewijs van het mandaat van de voor rekening van de rechtspersoon handelende persoon. 
o Referenties van de kandidaten en eventuele partners. 
o Aantoonbare ervaring met ingebruikneming van een cultuurplaats en/of beheer van 

cultuurprojecten (min. 3 jaar, aan te tonen in een document van maximaal 3 A4-bladen recto 
verso, curriculum vitae niet inbegrepen). 

o Project voor de ingebruikneming van het Theater Molière (max. 4 A4-bladen recto verso). 
o Communicatieplan rond het Theater Molière en het voorgestelde cultuurproject (max. 2 A4-bladen 

recto verso). 
 
De dienst Cultuur onderzoekt de conformiteit van de dossiers en verricht de analyse. 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om de kandidaten op te roepen voor een vergadering op 10 mei 
2021, tijdstip nog af te spreken, teneinde onderdelen van hun belangstellingsdossier toe te lichten. 
 

10. Gemeentelijke vzw’s 
 
De jaarlijkse waarde van de in het kader van de subsidie in niet-specie ter beschikking gestelde lokalen is 
93.000,00 EUR (raming door de dienst Gemeentelijke Eigendommen van de gemeente Elsene). 
 
Het is dus mogelijk dat de in het kader van deze oproep aangewezen cultuurwerker een gemeentelijke 
vzw in de zin van artikel 33 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke 
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten wordt: 
 

“Een vzw wordt geacht gemeentelijk te zijn wanneer zij aan minstens een van de volgende 
voorwaarden voldoet: 
1° één of meerdere van zijn bestuursorganen is voor meer dan de helft samengesteld uit leden van 

de gemeenteraad of leden voorgedragen door de gemeenteraad; 
2° de gemeente of haar rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordigers beschikken over de 

meerderheid van de stemmen in één of meerdere bestuursorganen; 
3° de gemeente neemt het grootste deel van het structureel tekort van de vzw of van het 

vereffeningspassief op zich ”. 

11. Praktische informatie 
 
Voor informatie over deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling kunt u de volgende 
personen contacteren: 
 

• mevrouw Céline DAOUT (dienst Cultuur, tel. 02/515.64.02), wat de ingebruikneming van het goed 
betreft 

• de heer Philippe MAIRY (Juridische dienst, tel. 02/515.62.65), wat de juridische aspecten betreft. 
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