
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST 
 
TUSSEN:  
 
De Boghossian-Stichting, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 67 te 1050 
Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0888.046.579, 
vertegenwoordigd door de heer Jean Boghossian, voorzitter, en de heer Ralph Boghossian, 
gedelegeerd bestuurder;  
 
Hierna de “Stichting” genoemd; 
 
EN:  
 
De STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, in wiens 
naam ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad optreden mevrouw Faouzia HARICHE, 
schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources, en de heer Luc 
SYMOENS, Stadssecretaris van de Stad Brussel, als inrichtende macht van de “Académie royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles – École supérieure des Arts” (hierna: “Arba-Esa”), Zuidstraat 144, 1000 
Brussel, België; 
Hierna de “Stad Brussel” genoemd; 
 
Hierna gezamenlijk “de partijen” en individueel “de partij” genoemd; 
 
KOMEN DE PARTIJEN HET VOLGENDE OVEREEN:  
 
 
Artikel 1: VOORWERP 
Sinds haar oprichting in 1992 heeft de Stichting als opdracht de artistieke creatie en het onderwijs 
in België, Armenië en Libanon te steunen. In het kader van dit project wenst de Stichting elk jaar 
het werk van twee studenten van de ArBA-EsA, waarvan de Stad Brussel de inrichtende macht is, 
die afstuderen in Master 2 in juni 2021, 2022 en 2023, te onderscheiden door de toekenning van 
een geldprijs, “Prijs van de Boghossian-Stichting” genoemd.  
 
De ArBA-EsA is een plaats van onderwijs en onderzoek en een belangrijk creatief en 
productieatelier waar generaties van scheppende kunstenaars worden gevormd. Ze slaat een brug 
naar haar referentieberoepsomgevingen en is een vooraanstaande artistieke instelling die 
activiteiten in de stad ontplooit voor verschillende publieksgroepen. 
 
Zij heeft als opdracht het opleiden van toekomstige kunstenaars, van professionals in 
uiteenlopende kunst- en onderwijsberoepen, van autonome en verantwoordelijke individuen die 
zijn opgeleid om zich op een geïnformeerde en kritische manier in de kunstwereld te engageren. 
Zij biedt een onderwijsprogramma in de plastische en visuele kunsten en in de kunst in de volledige 
ruimte en dat op het hoogste niveau. Het hoofddoel van het programma is een uitzonderlijke 
ontwikkeling van de artistieke en professionele praktijken, en de bespiegelende en kritische 
positionering ervan in het domein van de kunst. Zo wordt de student tijdens het parcours dat hij 
aflegt, tijdens zijn opleiding, zijn onderzoek, zijn ervaringen en zijn experimenten gegidst met als 
doel het formuleren en ontwikkelen van artistiek werk, van onderzoeksprojecten en van een eigen 
standpunt.  
 



De stad Brussel is de inrichtende macht van de Arba-Esa. 
 
Artikel 2: DUUR 
De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 3 jaar. Zij treedt in werking vanaf de datum 
van de ondertekening door de partijen tot 31 december 2023. Zij kan vervolgens eventueel 
worden vernieuwd. De vernieuwing kan niet stilzwijgend zijn. Een wijziging van deze 
overeenkomst moet door beide partijen worden overeengekomen.  
 
Artikel 3: MODALITEITEN 
De selectie van de twee laureaten vindt plaats tijdens de “tentoonstelling van laureaten” van 
ArBA-EsA, die elk jaar aan het begin van het academiejaar plaatsvindt.  
Voor deze selectie wordt door de Stichting, naar eigen goeddunken, een beperkte jury 
samengesteld.  
De bekendmaking van de twee laureaten vindt plaats tijdens de opening van de “tentoonstelling 
van laureaten”, aan het begin van het academiejaar, in de lokalen van de ArBA-EsA. 
 
Artikel 4: PRIJS 
De geldprijs bedraagt 4.000 euro, d.w.z. 2.000 euro per student, die door de Stichting per 
bankoverschrijving aan de winnende studenten wordt overgemaakt.  
 
Artikel 5: COMMUNICATIE 
De Stad Brussel, in haar hoedanigheid van inrichtende macht van de ArBA-EsA, verbindt zich ertoe 
informatie over de prijzen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst mee te delen aan 
haar studenten en docenten en de Stichting als partner te vermelden in alle 
communicatiemiddelen die in dit kader worden ontwikkeld.  
 
Artikel 6: SLOTBEPALINGEN 
Deze overeenkomst vormt het volledige akkoord tussen de partijen en vervangt alle andere 
eerdere mondelinge of schriftelijke akkoorden tussen de partijen met betrekking tot het 
onderwerp van deze overeenkomst. 
De bepalingen van deze overeenkomst kunnen alleen met wederzijdse instemming en schriftelijk 
worden gewijzigd. 
 
De bepalingen van deze overeenkomst zijn ondeelbaar bindend voor de partijen en hun eventuele 
rechtsopvolgers. 
De clausules van deze overeenkomst die in strijd zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling 
van openbare orde of dwingend recht, zullen als nietig worden beschouwd, zonder dat deze 
nietigheid de geldigheid van de overeenkomst in haar geheel beïnvloedt. Integendeel, de partijen 
zullen trachten de ongeldige clausule te vervangen door een andere clausule met een 
gelijkwaardig economisch effect, teneinde het fundamentele evenwicht van deze overeenkomst 
niet te verstoren. 
 
Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht. 
De partijen verbinden zich ertoe te streven naar een minnelijke schikking van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende geschillen. Bij gebreke daarvan zal elk geschil met betrekking tot 
het bestaan, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst onderworpen 
zijn aan de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. 
  



Artikel 7: ONTBINDEND BEDING 
Deze overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de schorsing en/of 
nietigverklaring, door de voogdijautoriteit waarvan de Stad Brussel afhangt, van het besluit van 
de Gemeenteraad tot goedkeuring van deze overeenkomst. 
 
 
Gedaan te Brussel, op ............................................................................................ in twee 
exemplaren, waarbij elke partij bevestigt het hare ontvangen te hebben,  
 
 
Voor de Stad Brussel,       Voor de Stichting, 
 
Faouzia Hariche,        Jean Boghossian 
Schepen belast met het openbaar onderwijs,     Voorzitter 
Jeugd en Human Resources      Ralph Boghossian 

 Gedelegeerd Bestuurder 
 
Luc Symoens, 
Stadssecretaris  
 
 
 
 


