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Tussen de ondergetekenden : 

De Stad Brussel, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie 

de heer Philippe CLOSE, Burgemeester en de heer Luc SYMOENS, Stadssecretaris, handelen ter 

uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 17/01/2022. 

Hierna genoemd « De Stad » 

En :   

De vzw Molengeek  ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0655.835.212, en waarvan de zetel 

gevestigd is Meelfabrieksplein 10 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, vertegenwoordigd door de heer 

Ibrahim Ouassari, Voorzitter van de vzw.  

Hierna genoemd  “de vzw”, 

Artikel 1 :  

Ingevolge een beslissing van de Gemeenteraad stelt de Stad een bedrag van 100.000,00 euro ter 

beschikking van Molengeek vzw in de vorm van subsidies. 

Artikel 2 :  

Molengeek heeft als missie nieuwe technologieën en ondernemerschap toegankelijk te maken voor 

iedereen, in het bijzonder voor mensen zonder academische of computervaardigheden, die niet 

tewerkgesteld zijn en van de arbeidsmarkt zijn verdwenen. 

Het toegekende bedrag zal Molengeek vzw in staat stellen om in de Stad Brussel een plaats te creëren 

die een coworking ruimte biedt, een opleidingscentrum gebaseerd op praktijkgericht leren met uit te 

werken klantenprojecten en een incubatieprogramma rond artificiële intelligentie om de dragers van 

innoverende en technologische projecten te begeleiden bij de creatie van hun startup. 

De huidige overeenkomst regelt de aanwending door de vzw van de subsidie die de Stad haar in 2021 

uit de buitengewone begroting heeft toegekend om te kunnen investeren in de opstart en realisatie 

van deze incubator rond de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie in het gebouw gelegen in de 

Bockstaelstraat 160 te Laken. 

De toegekende subsidies die aan de vzw werden toegekend, dekken volgende kosten  

- Meubilair en uitrusting (stoelen, tafels, keukengerei, uitrusting, enz.) 
- Computeruitrusting (laptops, interactieve schermen, netwerkinstallatie, WiFi-antennes, enz.) 

De voorwaarden voor de overdracht van de uitrusting zullen worden vastgelegd in een bijvoegsel van 
deze overeenkomst, dat uiterlijk 30 dagen na de ondertekening van deze overeenkomst zal worden 
opgesteld. 

Artikel 3 : 

Het bedrag zal worden betaald in twee schijven van 50%, na ondertekening van deze overeenkomst 

en na goedkeuring van de betalingswijze door het College van Burgemeester en Schepenen. 

De bedragen zullen betaald worden nadat de Stad een schuldvordering heeft ontvangen, behoorlijk 

ingevuld, met vermelding van het rekeningnummer waarop de toelage moet worden betaald. 
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De bedragen worden gestort op de rekening geopend op naam van de vzw Molengeek. 

De stad machtigt de vzw Molengeek om alle werkingskosten te dekken gedurende het jaar 2022.  

Alle facturen voor de bovengenoemde projecten moeten vóór 28 februari 2023 zijn uitgeschreven. 

De deadline voor het indienen van de documenten of enig ander belangrijk element voor de 

succesvolle voltooiing van het project of voor de controle op het gebruik van de toegekende toelage 

is 31 maart 2023. 

Indien de bewijsstukken niet binnen de termijn worden voorgelegd of indien de toelage niet wordt 

gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd toegekend, zal de vzw aan de Stad Brussel het deel van 

de toelage dat niet kan gerechtvaardigd worden of niet gebruikt werd voor de doeleinden waarvoor 

zij werd toegekend moeten terugbetalen en dit binnen de 30 dagen, te tellen vanaf het ogenblik dat 

de aanvraag ervan werd gedaan per aangetekend schrijven. Is dit niet het geval, dan is het 

verschuldigde bedrag van rechtswege opeisbaar en wordt het zonder voorafgaande ingebrekestelling 

vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de 31e dag volgend op de hierboven bedoelde 

aanvraag. 

De Stad behoudt zich ook het recht voor om, na het maken van een afspraak met de 

verantwoordelijke, de juiste toewijzing van de toelage te controleren. 

Artikel 4 : 

De huidige overeenkomst treedt in voege vanaf haar ondertekening door beide partijen.  

Artikel 5 : 

Huidige overeenkomst is ontworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil hieromtrent valt uitsluitend 

onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel. 

Artikel 6 : 

Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de schorsing en/of 

annulering door de toezichthoudende autoriteit waaronder de Stad ressorteert, na deliberatie van de 

Gemeenteraad die deze overeenkomst goedkeurt. 

Opgemaakt te Brussel, op 

In twee originele exemplaren, waarvan elke partij het zijne heeft gekregen. 

Voor de Stad Brussel,  

De Stadssecretaris, 

 

De Schepen van Economische Zaken, 

Voor de vzw Molengeek, 

De Voorzittter van de vzw, 

 

 

 

Luc SYMOENS 

 

 

 

Fabian MAINGAIN 

 

 

 

Ibrahim OUASSARI 

 


