
OVEREENKOMST  

VERTALING

De Stad Brussel,  vertegenwoordigd door haar  College van Burgemeester  en Schepenen,  in naam
waarvan optreden de heer Philippe Close, Burgemeester, en de heer Luc Symoens, Stadssecretaris, in
uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad dd.………………….,

Hierna « de Stad » genoemd,

Et 

Het OCMW van Brussel, gelegen te 1000 Brussel, Hoogstraat 298A, vertegenwoordigd door Mevrouw
Karine Lalieux, Voorzitster et Mevrouw Rita Glineur, waarnemende Secretaris-generaal, in uitvoering 
van het besluit van de de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd.….. 

Hierna « het OCMW » genoemd,

Wordt uiteengezet hetgeen volgt : 

De Université Libre de Bruxelles (ULB),het Jules Bordet Instituut, het Universitair Kinderziekenhuis
Koningin Fabiola en de Stad Brussel, willen een ziekenhuisgroepering vormen ;

Onder het begrip " ziekenhuisgroepering " wordt verstaan “een door de Minister die de erkenning
van  de  ziekenhuizen  onder  zijn  bevoegdheid  heeft,  erkend  juridisch  geformaliseerd  duurzaam
samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen waarbij afspraken worden gemaakt tot taakverdeling en
complementariteit op het vlak van aanbod van diensten, disciplines of uitrustingen, om aldus beter
te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en de kwaliteit  van de gezondheidszorg te
verbeteren”;

De ziekenhuisgroepering zal de vorm nemen van een vereniging zonder winstoogmerk met de naam
" Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel ";

Artikel  11  van  de  statuten  van  de  vzw  bepaalt  dat  de  Algemene  Vergadering  alle  leden  telt,
waaronder :
- De Hoofdstuk XII-verenigingen, die elk een vertegenwoordiger hebben;
- de Stad Brussel, die vier vertegenwoordigers heeft;
- de ULB, die vier vertegenwoordigers heeft.

Artikel 18 van de statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur 14 bestuurders telt, waaronder :
1° 5 bestuurders die door de ULB worden aangesteld ;
2° 5 bestuurders die op voorstel van de Stad en de andere ziekenhuisleden worden aangesteld ;
3°  2  bestuurders  die  voldoen  aan  de  algemeen  aanvaarde  criteria  voor  onafhankelijke  externe
bestuurders, benoemd op gezamenlijk voorstel van de Stad Brussel en de ULB;
4°  2  ambtshalve  bestuurders  in  de  persoon  van  de  voorzitter  en  de  vice-voorzitter  van  de
Gemeenschappelijke Medische Raad of van de Enkelvoudige Medische Raad van de groepering ;



De Stad en het OCMW willen een overeenkomst sluiten betreffende de voorstelling aan de Stad van
een kandidaat door de Raad voor Maatschappelijk  Welzijn om hem/haar voor te stellen voor de
functie van bestuurder in de Raad van Bestuur van de vzw Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel,
overeenkomstig artikel 18, 2° van de statuten.

Wordt aldus overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1 – Voorwerp 

Het OCMW verbindt zich ertoe om een kandidaat aan de Stad voor te stellen voor de functie van
bestuurder in de Raad van Bestuur van de vzw Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel.

De Stad verbindt zich ertoe deze kandidaat voor te stellen aan de Algemene Vergadering voor de
functie van bestuurder in de Raad van Bestuur van de vzw Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel,
overeenkomstig artikel 18, 2° van de statuten.

Artikel 2      - Duur 

De huidige overeenkomst werd afgesloten voor een duur gelijk aan die van de vereniging, d.w.z. 30
jaar vanaf de oprichting.

Artikel 3  - Ontbindende voorwaarde

De huidige overeenkomst werd afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van schorsing of/en
van vernietiging  van  de  besluiten van de   Gemeenteraad  en van de Raad  voor  Maatschappelijk
welzijn betreffende huidige overeenkomst door de toezichthoudende overheid waarvan de Stad en
het OCMW afhangen.

Artikel 4 – Betwisting

Elke betwisting betreffende het sluiten, de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst
valt onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel

Gedaan in twee exemplaren te Brussel, op …………………………, waarbij elke partij erkent het zijne te
hebben ontvangen.

Voor de Stad Brussel,

De Heer Philippe Close

De Heer Luc Symoens

Voor het OCMW,

Mevr. Karine Lalieux

Mevr. Rita Glineur 


