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Tussen de ondergetekenden : 

De Stad Brussel vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, handelen in 

wiens naam de heer Philippe CLOSE, Burgemeester en de heer Luc Symoens, Stadssecretaris, in 

uitvoering van een beraadslaging van de Gemeenteraad van 09/12/2019. 

Hierna genoemd « De stad » 

En :   

De vzw Werk Centrale de l’Emploi ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0893.624.673, en  

waarvan de zetel gevestigd is Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door mijnheer 

Fabian Maingain, Voorzitter, hierna genoemd de vzw.  

Hierna genoemd  “de vzw”, 

Artikel 1 :  

Gevolg gevend aan een beslissing van de Gemeenteraad, stelt de Stad een bedrag van 471.000€ ter 

beschikking van de vzw onder vorm van toelagen. 

Artikel 2 :  

Deze huidige overeenkomst regelt het gebruik door de vzw van de toelage die haar door de Stad in 

de gewone begroting voor 2020 wordt toegekend. 

 

De toegekende toelagen die aan de vzw werden toegekend, dekken de kosten verdeeld in 

verschillende categorieën :  

 

I. Werkingskosten : 122.000 euro 

De gewone toelage van de Stad Brussel dekt  het geheel van de werkingskosten van de 
vzw : voornamelijk de huur (uitgezonderd maximum 8.000 euros overeenstemmend met 
de ambtenaren van de Stad op het niveau van grondoppervlakte), de huurlasten, de 
telefonie, internet, diverse vergoedingen (boekhouding, sociaal secretariaat, vertaling, 
veiligheid) en de kantoorbenodigdheden. 

II. Weddes en weddelasten :  294.000 euros 

De toelage van de Stad dekt de weddes van de directie, de logistieke en administratieve 
verantwoordelijke, een studiemanager, een projectmanager en een logistieke en 
onthaalmedewerker (4.3 ETP in 2020). 

III. Pojectkosten : 55.000 euros  

Het bedrag van de werkingstoelage van de Stad dekt de kosten van de Bus naar Werk 

en/of projecten van de niet-gesubsidieerde vzw,(Tewerkstellingssalon, vorming, 

specifieke publicatie, eigen projecten of steun aan de partners enz.) 
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Artikel 3 : 

De subsidie wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 november 1983 

betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies. 

Alle rechtspersonen die een subsidie hebben ontvangen, moeten jaarlijks  hun balansen en rekeningen 

evenals  een beheers-en financieel verslag verzenden aan de uitverdeler. 

De toelage wordt uitbetaald in twaalf gelijke maandelijkse betalingen, 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. 

De bedragen worden gestort op de rekening geopend op naam van de vzw. 

De stad machtigt de vzw "Werk centrale de l'Emploi" om al deze functioneringskosten te dekken 

gedurende het jaar 2020.  

Elke betaling met betrekking tot de bovengenoemde projecten moet vóór 28 februari 2021 worden 

uitgereikt.  

De deadline voor het indienen van de documenten (huurcontract, verbruiksfactuur water en 

elektriciteit, enz.) 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 2021. 

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 aangetekende schrijven. Bij gebreke zal de verschuldigde som, 

van rechtswege, opeisbaar worden en zal er een intrest aan de wettelijke rentevoet, zonder 

voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de 31ste dag die volgt op de hierboven vermelde aanvraag, 

verschuldigd zijn. 

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 checken. 

Artikel 4 : 

De vzw verbindt er zich toe het materiaal gekocht met deze toelage niet van de hand te doen, zonder 

toestemming van de Stad, gedurende een periode van minstens 5 jaar.  

 

Artikel 5 : 

De huidige overeenkomst treedt in voege vanaf haar ondertekening door beide partijen.  
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Artikel 6 : 

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

onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel. 

Artikel 7 : 

De huidige overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van opschorting en/of 

nietigverklaring door de Hogere Overheid, waarvan de Stad afhangt, van de beslissing 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,  Voor de vzw Werkcentrale de 

l’Emploi, 

De Stadssecretaris, 

 

 

 

 

De Burgemeester, De Voorzitter van de vzw, 

Luc SYMOENS  Philippe CLOSE  Fabian MAINGAIN. 
 


