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PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST 
TUSSEN THE BEIT PROJECT EN DE STAD BRUSSEL 

 
Tussen de ondergetekenden 
 

Deelnemende scholen: Institut De Mot Couvreur, Centre Scolaire Ma campagne, 
Ecole primaire Heembeek, Institut Clair-Vivre Omega, Institut Saint-Dominique de 
Schaerbeek, Athénée Royale de Koekelberg. Klassen tussen het zesde leerjaar en het 
derde middelbaar.  
 

The Beit Project Assoc 
De vereniging is opgericht onder de naam The Beit Project Assoc. (De vereniging Beit 
Project) en wordt vertegenwoordigd door David Stoleru, Directeur-generaal-Voorzitter 
en haar activiteiten vallen onder wet 7/1997 van 18 juni (Frans recht), inzake 
verenigingen (DOGC 2423 van 1 juli), organieke wet Art. 1/2002 van 22 maart tot 
regeling van het recht op vereniging (BOE nr. 73, 26 maart) en de statuten. Voor de 
volledige statuten, zie bijlage. 

 
hierna "THE BEIT PROJECT" genoemd 

  

enerzijds, en 
 

De Stad Brussel, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, in wiens naam in uitvoering van een besluit van de gemeenteraad 
optreden mevrouw Faouzia HARICHE, Schepen belast met het Franstalig Openbaar 

Onderwijs, Jeugd en Human Resources, en de heer Luc SYMOENS, Stadssecretaris 
van de Stad Brussel, als inrichtende macht van de bibliotheek Bruegel, 
 

hierna de “Stad Brussel” genoemd, 
 
 

anderzijds, 
 

WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET 
 
A - De Bibliotheek Bruegel zet zich in om het recht op kennis voor alle Franstaligen in 
Brussel te bevorderen.  

 
B - THE BEIT PROJECT organiseert sinds 2011 een educatief, cultureel en sociaal 
project dat gericht is op de erkenning en integratie van culturele en sociale 
diversiteit als rijkdom en inherent onderdeel van de Europese samenleving. 

 
C - Het doel van deze overeenkomst is de terbeschikkingstelling van lokalen door de 
Stad Brussel aan THE BEIT PROJECT voor videomontageworkshops met Brusselse 

scholengroepen (zie hierboven). In het kader van het project wordt jongeren 
gevraagd om te werken rond sporen van het historisch erfgoed, debatten over 

stedelijke sporen te organiseren en er films over te maken (zie het volledige 
programma in het bijgevoegde voorstellingsdossier).  
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DIT UITEENGEZET ZIJNDE, IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 

ARTIKEL 1: Voorwerp van de overeenkomst 
  
Het doel van deze overeenkomst is de terbeschikkingstelling door de Stad Brussel van 
de Openbare Computerruimte (OCR), gelegen op het gelijkvloers te Hoogstraat 245, 

aan THE BEIT PROJECT met het oog op de organisatie van videomontageworkshops 
met Brusselse schoolgroepen.  
Dit programma vindt plaats in de daarvoor bestemde ruimtes op de volgende data: 
9-12-13-16-19-20 mei 2022  
- van 9u 

- tot 12u 

Het team van The Beit Project, Paul-Emile Baudour, Camille Vercruysse, Rinat Bergel, 
Manon Charlou, Médéric Mondet, Chrisanthi Kasimat, Elise François, Quentin Huez, zal 
vanaf 8u45 ter plaatse zijn en zal om 12u30 vertrekken.  
 

ARTIKEL 2: Duur van de overeenkomst 
 

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening ervan en 
verstrijkt op 20 mei 2022. 
 

ARTIKEL 3: Contractuele stukken 
 
Naast onderhavig document maakt de hierna volgende bijlage een onlosmakend 
deel uit van de overeenkomst: 

 
- Bijlage 1: geldig certificaat van een verzekering wettelijke aansprakelijkheid van THE 
BEIT PROJECT voor de bescherming van zijn personeel en materiaal in het kader van 

zijn activiteit die plaatsvindt in de ter beschikking gestelde ruimtes. 
 

 
ARTIKEL 4: Algemene verplichtingen 
 

Enerzijds 
zal THE BEIT PROJECT zorg dragen voor de inhoud en de organisatie van zijn 
programma (zie tweede bladzijde punt C en voorstelling van het project in bijlage) en 
verbindt zich ertoe het Huishoudelijk Reglement van de Franstalige bibliotheken van 

de Stad Brussel na te leven (zie bijlage). THE BEIT PROJECT verklaart op erewoord dat 
het over alle nodige machtigingen beschikt om zijn workshops uit te voeren. Als 
werkgever zal THE BEIT PROJECT zorg dragen voor de aangiften alsmede voor de 

bezoldigingen, met inbegrip van de sociale en fiscale lasten, van zijn personeel dat 
aan deze activiteiten verbonden is. 
 

Anderzijds 
zal de Stad Brussel de ruimte startklaar ter beschikking stellen, evenals 11 computers 
met internetverbinding. In geval van diefstal of beschadiging van het materiaal 
beschikt THE BEIT PROJECT over de nodige verzekering (zie art. 8 van de 

overeenkomst). 
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ARTIKEL 5: Financiële en factureringsvoorwaarden 
 
De plaatsen worden gratis ter beschikking gesteld door de Stad Brussel. Voorts wordt 

overeengekomen dat geen enkele band van ondergeschiktheid de betrekkingen 
tussen de leden van de Partijen zal bepalen. 
 

 
ARTIKEL 6: Toegang tot de ruimtes 
 

THE BEIT PROJECT verbindt zich ertoe het uurrooster strikt na te leven. 
THE BEIT PROJECT verbindt zich ertoe het onthaalteam op de hoogte te brengen van 
afwezigheden en van alle wijzigingen die zich in de organisatie van zijn workshops 

kunnen voordoen. 
 

ARTIKEL 7: Voorwaarden voor het gebruik van de ruimtes en materialen 
 
THE BEIT PROJECT verbindt zich ertoe alle regels die van toepassing zijn binnen de 
Bibliotheek Bruegel en alle instructies van het personeel van de Bibliotheek Bruegel na 

te leven en toezicht te houden op de naleving ervan. 
THE BEIT PROJECT verbindt zich ertoe de normen inzake veiligheid en begeleiding na 
te leven die door de geldende wetgeving opgelegd zijn. 

THE BEIT PROJECT zal aan de Bibliotheek Bruegel, vertegenwoordigd door mevrouw 
Theano Borakis, verantwoordelijke van de bibliotheek, elke onregelmatigheid of 
beschadiging melden die vastgesteld wordt. 

 

 
ARTIKEL 8: Verzekeringen 
 

THE BEIT PROJECT verklaart dat het over de nodige verzekering beschikt ter dekking 
van: 
- diefstal of beschadiging van materiaal, door hem meegebracht in het kader van zijn 

activiteiten uitgevoerd binnen de bibliotheek Bruegel. 
- diefstal of beschadiging van door de Stad Brussel ter beschikking gestelde uitrusting 
in het kader van zijn activiteiten uitgevoerd op de bovengenoemde plaats.  

 
De Stad Brussel verklaart dat zij over de nodige verzekeringen beschikt om de risico's 
te dekken die verband houden met de verwezenlijking van de evenementen die in 

haar lokalen plaatsvinden, met name wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid. 

 
ARTIKEL 9: Annulering 
 
In geval van annulering van de activiteiten vermeld in artikel 1, verbindt THE BEIT 
PROJECT zich ertoe de Bibliotheek Bruegel, vertegenwoordigd door mevrouw Theano 

Borakis, verantwoordelijke van de bibliotheek, zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen. 
 
ARTIKEL 10: Opzegging 
 
Deze overeenkomst annuleert en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke 
overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp. 
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Ze kan alleen worden gewijzigd door middel van een aanhangsel dat naar behoren 
is ondertekend door de ondertekenaars van het oorspronkelijke contract of door hun 

vervangers die hiertoe gemachtigd zijn. 
Dit contract kan door beide partijen bilateraal worden opgezegd indien de 
bepalingen van dit contract niet nageleefd worden. 

 

ARTIKEL 11: Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 
 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die 

kunnen ontstaan in verband met de sluiting, interpretatie of uitvoering ervan vallen 
onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 
 

ARTIKEL 12: Uitdrukkelijk ontbindend clausule 
 
Deze overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van schorsing 

en/of annulering van de beraadslaging van de Gemeenteraad die deze 
overeenkomst goedkeurt, door de toezichthoudende overheid waaronder de Stad 
ressorteert. 

 
Gemaakt in twee originele exemplaren, 
op …………………………. te Brussel (België) 

 

         
THE BEIT PROJECT ASSOC    De Stad Brussel 
 
David Stoleru       Faouzia Hariche 

Directeur-generaal-Voorzitter   Schepen belast met het Openbaar
     Onderwijs, Jeugd en  

      Human Resources  
 
      Luc Symoens 

      Stadssecretaris 
    


