
ADDENDUM AAN DE OVEREENKOMST VAN 2012 AANGAANDE HET
THESAURIEVOORSCHOT VERLEEND DOOR DE STAD BRUSSEL VOOR

EEN PERIODE VAN EEN JAAR AAN DE VZW I-CITY 

Tussen :

De Stad Brussel, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in het Stadhuis – Grote Markt in 1000 Brussel
(0207.373.429),  hier  vertegenwoordigd  door  haar  College  van  Burgemeester  en  Schepenen,  in
wiens  naam de  Heer  Philippe  Close,  Burgemeester,  en de  Heer  Luc Symoens,  Stadssecretaris,
krachtens de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 23 april 2007.

En

De vereniging zonder winstoogmerk i-CITY, gevestigd op Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel
(BTW BE 0449.971.914) hier vertegenwoordigd door de Heer Fabian Maingain, Voorzitter van de
Beheerraad, en Mevrouw Mary-Odile Lognard, Algemene directeur, krachtens de beslissing van de
Raad van Beheer d.d. 10 december 2018.

WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

Artikel 1     : Onderwerp     :

De overeenkomst van 2012 tussen de Stad Brussel en de VZW i-CITY met betrekking tot  een
thesaurievoorschot van 3.700.000,00 EUR (drie miljoen zevenhonderdduizend Euro) verleend aan
de VZW i-CITY, wordt onder dezelfde voorwaarden verlengd.

Dit kapitaal is uitsluitend bestemd voor de financiering van de thesaurienoden van de VZW i-CITY.

Deze laatste verbindt er zich toe het geleende kapitaal niet  aan te wenden voor beleggingen in
risicokapitaal  of  het  aanschaffen  van  aandelen  in  derde  ondernemingen  zonder  uitdrukkelijke
toestemming van de Stad Brussel.

Artikel 2     : Duur     :

Dit thesaurievoorschot wordt verlengd voor een période van één kalenderjaar tot 10 april 2023.

Artikel 3     : Aflossing van het kapitaal     : 

De terugbetaling zal (in één keer) gebeuren, op de vervaldag van de huidige overeenkomst.

Het kapitaal zal echter van rechtswege opeisbaar zijn :

- op de vervaldag van de beheersovereenkomst in werking getreden op 01/01/2020 of elke
latere  beheersovereenkomst  die  tussen de Stad en i-CITY zou afgesloten worden in het
kader van de opdracht van het beheer , de ontwikkeling en de exploitatie van informatica-,
kantoor- en telecommunicatietoepassingen en om de digitale kloof binnen de bevolking te
verkleinen.



- in  geval  van  het  niet  naleven  door  de  VZW i-CITY van  de  verplichtingen  vermeld  in
voornoemde overeenkomst aangaande de opdracht van het beheer, de ontwikkeling en de
exploitatie van informatica-, kantoor- en telecommunicatietoepassingen en om de digitale
kloof binnen de bevolking te verkleinen.

- in geval van ontbinding van de VZW i-CITY.

De VZW i-CITY beschikt over de mogelijkheid het  kapitaal  voortijdig terug te  betalen zonder
wederbeleggingsvergoeding.

Artikel 4     : Geschillen     :

Alle geschillen die voortvloeien uit de huidige overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gedaan te Brussel, op

In twee exemplaren gedaan, te Brussel, op …………..….……………. 2022

Voor de Stad Brussel, Voor de VZW i-CITY

Philippe CLOSE Fabian MAINGAIN
Burgemeester Voorzitter

Luc SYMOENS Mary-Odile LOGNARD
Stadssecretaris Algemene directeur 


