
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN
DE STAD BRUSSEL EN PEYMEY DIFFUSION

Tussen:

De vereniging zonder winstoogmerk Peymey Diffusion (ondernemingsnummer 0419.261.714), met
maatschappelijke zetel te Gravin van Vlaanderenstraat, 8 te 1020 Brussel, voor de doeleinden van 
deze overeenkomst geldig vertegenwoordigd door mr. Guy Delmote, afgevaardigd bestuurder voor 
het dagelijks bestuur, hierna de organisator genoemd,

In uitvoering van de statuten van de vzw, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 maart 1979,
herpublicatie in het Belgisch Staatsblad lopende. Laatste verschijning in april 2018.

en

de Stad Brussel,

Hierbij  vertegenwoordigd  door  het  college  van  burgemeester  en  schepenen,  in  naam waarvan
optreden de heer Philippe Close, burgemeester, mevrouw Delphine Houba, schepen van Cultuur en
Toerisme en de heer Luc Symoens, stadssecretaris, overeenkomstig de beslissing van het college
van ….…………....….. en van de gemeenteraad van ………………..…….… .

Adres: Stadhuis, Grote Markt te 1000 Brussel,

hierna "de Stad" genoemd,

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:

Gelet op de toeristische, economische en culturele impact van het Internationaal Festival voor de
Fantastische Film van Brussel;

Gelet op de gevolgen voor het imago van de Stad Brussel wat betreft het multiculturele aspect en
inzake onderwijs en gastvrijheid;

Gelet op het streven van de Stad om de toeristische aantrekkingskracht van het stadscentrum te
ontwikkelen;

Hebben de Stad Brussel en de organisator beslist  samen te werken voor de organisatie van het
evenement.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: voorwerp

Het doel van deze overeenkomst is om de modaliteiten vast te stellen van het partnerschap tussen
de Stad Brussel en de organisator wat betreft de editie 2019 van het Internationaal Festival voor de
Fantastische Film van Brussel.



De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende
de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 2: verbintenissen van de vzw

De vzw verbindt zich ertoe om:

- het in artikel 1 bedoelde Internationaal Festival voor de Fantastische Film van Brussel te
organiseren van 9 tot 21 april 2019;

- de voorschriften aangaande netheid en veiligheid van de diensten van de Stad Brussel, de
politiezone "Brussel Hoofdstad Elsene" en de hulpdiensten alsook van om het even welke
andere betrokken dienst in acht te nemen;

- aan de vertegenwoordigers van de diensten van de Stad Brussel vrije toegang te geven tot de
plaatsen van het evenement en de omgeving ervan hen alle faciliteiten te verlenen zodat ze
hun opdracht i.v.m. de controle van de naleving van bovenstaande voorschriften kunnen
vervullen;

- op eigen kosten en mits de nodige toelatingen worden verkregen, promotieborden aan te
leveren en te plaatsen waarvan het aantal en de locatie in onderling akkoord vastgesteld
worden. Op die borden moet de steun van de Stad Brussel duidelijk vermeld worden aan de
hand van haar logo;

- de  steun  van  de  Stad  Brussel  te  vermelden  in  alle  publiciteitsgerichte  communicatie
aangaande het evenement;

- alle maatregelen te nemen om de veiligheid van de site op elk moment te garanderen;

- advertentieruimte in het expositieprogramma te reserveren voor de Stad Brussel.

Artikel 3: verzekering

De vzw moet een objectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten overeenkomstig de
wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering  van  de  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  in  dergelijke  gevallen,  evenals  de
uitvoeringsbesluiten van 28 februari 1991 en 5 augustus 1991;

De Stad neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig ongeval of voorval als gevolg van of
tijdens de organisatie van het evenement.

Artikel 4: verbintenissen van de Stad

De Stad  Brussel  verbindt  zich  ertoe  om haar  netwerk  van verlichtingspalen  en  Clear  Channel
Belgium als volgt ter beschikking te stellen:

 papieren affichering van 2 m², van 2 tot 15 april 2019
 digitale affichering van het type City Play, van 1 tot 13 april 2019



De  Stad  Brussel  verbindt  zich  ertoe  86.000  euro  uit  te  betalen  aan  de  begunstigde  na  de
ondertekening van de overeenkomst door alle partijen.  Het bedrag zal worden uitbetaald nadat de
Stad een naar behoren ingevulde schuldvordering heeft ontvangen waarin het bankrekeningnummer
waarop de subsidie moet worden gestort, wordt vermeld.

De subsidie wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Ze moet
worden gebruikt  voor  de doeleinden waarvoor ze werd toegekend en  de begunstigde  moet  het
gebruik ervan rechtvaardigen binnen de 12 maanden na ontvangst van de subsidie middels een
kopie van alle facturen die het totaal van de subsidie rechtvaardigen en de betalingsbewijzen van de
facturen. Daarnaast behoudt de Stad zich het recht voor ter plaatse de correcte aanwending van de
subsidie te komen controleren, na een afspraak te hebben gemaakt met de verantwoordelijke. Indien
de verantwoordingsstukken niet binnen de vereiste termijn worden voorgelegd of indien de subsidie
niet gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor ze werd toegekend, moet de begunstigde aan de
Stad Brussel het deel van de subsidie terugbetalen dat niet gerechtvaardigd werd of niet gebruikt
werd voor de doeleinden waarvoor ze werd toegekend, en dit binnen de 30 dagen na het verzoek
hiertoe per aangetekende brief. Anders is het verschuldigde bedrag van rechtswege opeisbaar en zal
het  aanleiding  geven  tot  interesten  tegen  de  wettelijke  rentevoet  zonder  voorafgaande
ingebrekestelling vanaf de 31e dag volgend op het bovenstaande verzoek.

Artikel 5: duur

Deze  overeenkomst  wordt  gesloten  voor  de  duur  van  het  37e  Internationaal  Festival  voor  de
Fantastische Film, zijnde van 9 tot 21 april 2019.

Artikel 6: ontbindende voorwaarde

Deze  overeenkomst  wordt  gesloten  onder  de  ontbindende  voorwaarde  van  opschorting  en/of
nietigverklaring van de beslissing van de gemeenteraad die deze overeenkomst goedkeurt door de
toezichthoudende overheid waarvan de Stad afhankelijk is.

Artikel 7: geschillen

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst
valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse hoven en rechtbanken.

Opgemaakt in twee exemplaren en te goeder trouw te Brussel op …………..….……………. 2019

Elk van de partijen erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.



Voor de vzw PeyMey Diffusion,

Afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks bestuur,

Guy Delmote

Voor de Stad Brussel,

Het college,

De stadssecretaris, Schepen van Cultuur, Toerisme Burgemeester
Luc SYMOENS en Grote Evenementen, Philippe CLOSE

Delphine HOUBA


