
TV/2022/15/PA - Overeenkomst tussen de v.z.w. “ Burgerplatform voor steun aan
vluchtelingen” en de Stad Brussel met betrekking tot de toekenning van een subsidie in

natura bestaande uit de schenking van een voertuig aan de v.z.w.

TUSSEN

DE STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, in naam
waarvan optreden de heer Benoit HELLINGS, Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport, en  de
heer  Luc SYMOENS,  Stadssecretaris,  in  uitvoering  van  een  beslissing  van  de  Gemeenteraad
van…………………………………………………………      

Hierna « De Stad » genoemd, 

EN

De  vereniging  zonder  winstoogmerk “BURGERPLATFORM  VOOR  STEUN  AAN
VLUCHTELINGEN”,  met maatschappelijke zetel  gevestigd te 1210 Brussel,  Koningsstraat,  215,
met ondernemingsnummer 0642.848.494, vertegenwoordigd door Mevrouw Adriana SOUSA MARTINS

DA COSTA SANTOS co-voorzitter, en Mijnheer Alexis DESWAEF, co-voorzitter.

Hierna « de vzw » genoemd. 

Samen « de partijen » genoemd.

WORDT ER OVEREENGEKOMEN DAT : 

Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst 

De Stad geeft het voertuig geregistreerd onder het chassisnummer VF3XBAHZ8CZ035825
(hierna “het voertuig” genoemd) aan de vzw die dit aanvaardt. 

Het voertuig, van welke de gegevens bij artikel 2 van huidige overeenkomst worden gevoegd,
wordt de eigendom van de vzw.

Artikel 2 – Gegevens van het voertuig

 Merk : Peugeot
 Model : Expert
 Categorie : N1 camionnette
 Chassisnummer : VF3XBAHZ8CZ035825
 Cilinder : 1997 cc
 Inschrijvingsbewijs : 23/08/2012
 Geldigheid van het controlecertificaat bij de technische controle : 06/09/2022
 Datum van de eerste inverkeerstelling : 23/08/2012
 Kilometerstand : 114.863 km (08/10/2021)
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Artikel 3 – Verificaties van het voertuig

De vzw verklaart dit voertuig in detail te hebben onderzocht, getest en heeft vastgesteld dat het
zich zowel langs buiten (koetswerk, banden,…) als binnen in goede staat bevindt.

Artikel 4 – Verplichtingen van partijen

Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst verbindt de Stad zich ertoe om het voertuig
aan een technische controle in een controlecentrum te onderwerpen en een registratieaanvraag
te verkrijgen met een speciale technische controlesticker die twee maanden geldig is om ze te
bezorgen.

De vzw verbindt zich ertoe om bij ontvangst de aanvraag tot inschrijving op haar naam binnen
deze termijn van twee maanden in te dienen en het voertuig te verzekeren zodra het op de
openbare weg wordt gebruikt. Het onderhoud van het voertuig en de brandstoftoevoer vallen
onder de verantwoordelijkheid van de vzw.

Artikel 5 – Eigendomsoverdracht

Het eigendom van het voertuig wordt overgedragen aan de vzw wanneer deze het voertuig in
bezit neemt (bij aflevering). Om het voertuig in bezit te nemen, moet de vzw in het bezit zijn
van het inschrijvingsbewijs van het voertuig op zijn naam, en presenteert zich met de nieuwe
kentekenplaat op een vooraf tussen partijen overeen te komen datum op het volgende adres :
Stad Brussel – Departement Wegeniswerken, Ruimingskaai nr. 1 te 1000 Brussel.

Bij  deze  gelegenheid  krijgt  hij  de  sleutelset  en  de  originele  documenten  bij  het  voertuig
(gelijkvormigheidsattest  /  kentekenbewijs, inschrijvingsbewijs,  certificaat  van  technische
inspectie,  CAR-PASS-kilometercertificaat)  en  een  certificeringsdocument  van  de  levering
hiervan en de datum worden getekend "voor ontvangst".

Artikel 6 – Controle en bewaking

De vzw verbindt zich ertoe de schenking van het voertuig van de Stad enkel te aanvaarden met
het  oog  op  de  verwezenlijking  van  de  doelstellingen  die  verband  houden  met  haar
maatschappelijk  doel  zoals  bepaald  in  haar  statuten  en  om  te  hebben  voldaan  aan  de
voorwaarden waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen.

De vzw verbindt zich ertoe het voertuig in eigendom te houden gedurende een periode van 2
jaar vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst en zal de Stad onverwijld op de hoogte
brengen van elk mogelijk verlies binnen deze periode, met dien verstande dat de Stad geen op
geen  enkele  wijze  aansprakelijk  kan  worden  gesteld  voor  schade  aan  personen  en  zaken
toegebracht en dat van haar geen schadevergoeding kan worden geëist, om welke reden dan
ook.

Page 2 sur 4



Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de vzw onderworpen is aan de verplichtingen bepaald in de
wet  van 14 november  1983 betreffende de controle  op de toekenning en het  gebruik van
bepaalde subsidies.

Artikel 7 – Bevoegde rechtbanken 

Elke betwisting betreffende het  bestaan,  de  interpretatie  of  de uitvoering van onderhavige
overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

Artikel 8 – Ontbindende voorwaarde 

Huidige overeenkomst wordt afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van schorsing en/of
van  vernietiging  van  het  Gemeenteraadsbesluit  betreffende  huidige  conventie  door  de
toezichthoudende overheid waarvan de Stad afhangt.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Huidige overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de laatste partij. 

Gedaan te Brussel op……………/……………/…………… in twee exemplaren, waarvan elke partij
verklaart haar exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de Stad Brussel, Voor de vzw “Burgerplatform voor steun aan
vluchtelingen”,

Luc SYMOENS,

Stadssecretaris, 

Benoît HELLINGS,

Eerste Schepen. Schepen
van Klimaat en Sport

Adriana SOUSA 
MARTINS DA COSTA 
SANTOS,

Co-Voorzitter 

Alexis DESWAEF,

Co-Voorzitter
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