
OVEREENKOMST 
 
 
 

TUSSEN 
 

het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
vertegenwoordigd door de minister-president, 

 

hierna “het Gewest” genoemd 
 

EN 
 
 
 

de Stad Brussel  
vertegenwoordigd door zijn 
Burgemeester en zijn 
gemeentesecretaris 

 

 
 

 
 
 
 
hierna “de begunstigde” genoemd 

 
 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 
 

Deze overeenkomst annuleert en vervangt artikel 5 van de overeenkomst die de regels bepaalt volgens 
welke aan de begunstigde een subsidie van 1.098.036 € van het Gewest, ter beschikking wordt gesteld 
overeenkomstig het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 augustus 
2020. 

 



Overeenkomstig het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van  
wordt bovengenoemd artikel als volgt, vervangen: 

 
 

“Artikel 5. In aanmerking komende uitgaven en voorstelling van de bewijsstukken 
 

Over het algemeen worden alleen de bewijsstukken met betrekking tot de hieronder weergegeven 
uitgaven, in aanmerking genomen: 

de uitgaven gefactureerd tussen 1 december 2019 en 31 december 2020 met betrekking tot de kosten 
van bewaking en beveiliging van het gebouw gelegen op de Blue Star-site die het voorwerp uitmaakt 
van een precario bezettingsovereenkomst tussen de Stad Brussel en de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels). 
De tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 gefactureerde uitgaven met betrekking tot de 
bewakings- en beveiligingskosten van het centrum gelegen aan de Leuvensesteenweg 658 te 1030 
Schaarbeek. 
De uitgaven gefactureerd tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 met betrekking tot de 
kosten van bewaking en maaltijden in de hotels zoals hieronder weergegeven. 

 
 

De controle van deze stukken door de Cel ondersteuning regeringsplannen (BRUSSEL SYNERGIE), 
maakt het mogelijk om uit te maken of alle vastgelegde uitgaven daadwerkelijk plaatsvonden voor de 
verwezenlijking van de acties waarin onderhavige overeenkomst voorziet. 

 
 

In aanmerking komende uitgaven 
 

De uitgaven die door de subsidie kunnen worden gedekt zijn: 
de bijkomende kosten, in verhouding tot de subsidie van 650.000 euro toegekend aan de Stad Brussel bij besluit 
van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 december 2019, van bewaking en beveiliging 
van het gebouw op de Blue Star-site, bedoeld om transmigranten te huisvesten. Deze extra beveiligingskosten 
worden veroorzaakt door de COVID-19-gezondheidscrisis en door de noodzaak om de regels van ‘social 
distancing’ te respecteren en bestrijken de periode van 1/12/2019 tot 31/12/2020; 
de bewakingskosten voor het centrum gelegen aan de Leuvensesteenweg 658 te 1030 Schaarbeek, van 
1/09/2020 tot 31/12/2020; 
de bewakingskosten op de site “Tour & Taxis” van 01/04/2020 tot 30/06/2020; 
de bewakingskosten en 1 (één) maaltijd per dag in hotel "Le Président" (1000 Brussel) van 1/04/2020 tot 
31/12/2020; 
de bewakingskosten in hotel “Van Belle” (1070 Anderlecht) van 1/04/2020 tot 31/12/2020; 
de bewakingskosten op de site van PSA Citroen van 1/10/2020 tot 31/12/2020; 
de bewakingskosten in hotel “Queen Anne” (1000 Brussel) van 1/11/2020 tot 31/12/2020. 

 
Voorstelling van de bewijsstukken 

 
De bewijsstukken worden vóór 31 maart 2021 ingediend op het e-mailadres info@go4.brussels. 

  
De begunstigde zorgt ervoor dat het dossier, inclusief ondersteunende documenten (facturen, loonstroken en hun 
betalingsbewijs), in één keer en in zijn geheel wordt ingediend, vergezeld van een document ondertekend door een 
persoon met de bevoegdheid hem/haar te binden en dat de conformiteit van de voornoemde stukken en de realiteit van 
de uitgaven, aantoont. 

 
Indien een uitgave / ondersteunend document gesubsidieerd wordt door meerdere subsidiërende overheden / 
autoriteiten, moet een uitsplitsing volgens subsidiërende overheid mee bezorgd worden. 

 
De begunstigde verstrekt ook de volgende documenten: 
 
- de arbeidsovereenkomst 
- een loonstrook (individuele rekening) met vermelding van de identiteit van de agent, de datum van indiensttreding, de  
eventuele datum van uitdiensttreding alsook het brutosalaris, de werkgeversbijdragen en de eventuele vergoedingen en 
premies. Het te verrekenen bedrag wordt berekend op basis van dit document.” 

 

Article 2 
 

Alle andere bepalingen van de overeenkomst die de regels volgens welke aan de begunstigde een subsidie van 
1.098.036 € ter beschikking wordt gesteld door het Gewest, in overeenstemming met het besluit van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 augustus 2020, blijven van kracht . 
 
 
 



Opgemaakt en ondertekend te Brussel in twee exemplaren, op  
 
 

Voor de begunstigde, Voor het Gewest, 
de minister president, 
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