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PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST 

Hotel Belvue project 

 
Tussen  
 
Het Belgische Rode Kruis 
Stallestraat 96 -1180 Brussel 
02/371.31.11 
www.croix-rouge.be 
 
Vertegenwoordigd door de heer Pierre Hublet - Gedelegeerd Bestuurder 
 
Naam van de contactpersoon : Sandra DE MARIE  
Functie van de contactpersoon : verantwoordelijk voor de plunderingen bij de lokale afdeling van Molenbeek 
E-mail : homi.molenbeek@gmail.com 
Tel : 0493 94-10-06 
 
Hierna te noemen "Het Belgische Rode Kruis (BRC) 
 
 

 

En  
Het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, waarvan het gemeentehuis gelegen is te 1080 Brussel, rue 
du Comte de Flandre, 20, alhier 
 
vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw Catherine MOUREAUX, bijgestaan door de heer Gilbert 
HILDGEN in zijn hoedanigheid van waarnemend gemeentesecretaris, overeenkomstig artikel 109 van de 
nieuwe gemeentewet, 
 
Naam van de contactpersoon: Nathalie PHILIPPART 
Functie van de contactpersoon: Hoofd van de plaatselijke ombudsdienst - daklozen 
E-mail : nphilippart@molenbeek.irisnet.be 
Tel : 02 412 01 86 
 
 
Hierna te noemen "de Gemeente 
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PREAMBLE 
 
Het Belgische Rode Kruis, een instelling van openbaar nut, heeft tot doel de gevolgen van armoede, 
bestaansonzekerheid en isolement te bestrijden. Zij beoogt de waardigheid en de autonomie van 
de mensen te eerbiedigen. Haar acties zijn gebaseerd op de zeven beginselen van het Rode Kruis: 
menselijkheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, eenheid, universaliteit, vrijwilligheid. 
 
De gemeente heeft via haar dienst voor bemiddeling en daklozenopvang tot taak daklozen op het 
grondgebied van de gemeente op te sporen en een netwerk van menselijke en logistieke 
hulpbronnen op te zetten om hen stap voor stap en op basis van de vastgestelde behoeften te 
begeleiden naar een menswaardige woonsituatie die zowel aan hun verwachtingen als aan de 
openbare orde beantwoordt. 
 
 

Artikel 1 - Doel van de overeenkomst 

 

Bovengenoemde partijen komen hierbij een partnerschap overeen voor de opvang van 38 daklozen 

in de hotelruimte Belvue, gelegen in de Evariste Pierronstraat 1 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek, van 

1 december 2021 tot en met 30 april 2022. 

 

Deze overeenkomst heeft tot doel een vrijwilligersactiviteit te organiseren waarvan de voorwaarden, 

overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, in de volgende 

artikelen zijn vastgesteld. 

 

Artikel 2 - Doelgroep 

 

De toegang tot de diensten van het Rode Kruis is onvoorwaardelijk, gratis en anoniem voor de 38 

bewoners van de Espace Belvue. Deze diensten staan open voor alle personen die daarom hebben 

verzocht. 

 

Artikel 3 - Verbintenis van de partijen 

 

A. Verbintenis van beide partijen 

 

Beide partijen verbinden zich ertoe: 

 

1. Elkaar vermelden in officiële documenten en public relations met betrekking tot de 

overeenkomst (persbericht, brieven, activiteitenverslag, website, enz.). 
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2. De begunstigden informeren over de werking van de voorgestelde diensten en hen een warm 

en kwaliteitsvol onthaal bieden. 

 

3. Bevordering van een geest van samenwerking en eerbiediging van de plicht tot discretie en 

vertrouwelijkheid jegens de begunstigden. 

 

4. Deelnemen aan de evaluatie van de partnerschapsovereenkomst aan het einde van het 

project (de ondervonden moeilijkheden identificeren en oplossingen voorstellen, een evaluatie van 

de uitgevoerde acties opstellen en ontwikkelingsperspectieven in overweging nemen, de 

tevredenheidsindex van de begunstigden meten). Beide partijen verbinden zich ertoe open te blijven 

staan voor andere vormen van samenwerking. 

 

5. Elkaar op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in hun interne organisatie die van invloed 

kunnen zijn op de uitvoering van het partnerschap. 

 

6. Aanwijzen van een referentiepersoon binnen het partnerschap voor de follow-up van het 

partnerschap. 

 

B. Verbintenis van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek 

 

De gemeente verbindt zich ertoe : 

 

1. Via een contactpersoon de nodige steun verlenen voor de goede uitvoering van de taken die aan de 

vrijwilligers van de BRC zijn toevertrouwd. 

 

2. De vrijwilligers van het BRC de nodige en adequate lokalen gratis ter beschikking te stellen om hun 

werk te kunnen uitvoeren. 

 

3. De aan vrijwilligers toegewezen taken en de grenzen van het vrijwilligerswerk respecteren (met name 

de niet-inmenging van vrijwilligers in taken die aan bezoldigd personeel zijn toegewezen, zoals het 

schoonmaken van de lokalen). 
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4. Toezien op de veiligheid van de vrijwilligers van het BRC bij hun activiteiten en zorgen voor de 

uitwisseling van informatie met het BRC in verband met het beheer van incidenten zoals de overdracht van 

besmettelijke ziekten. 

 

 

C. Verbintenis van het Belgische Rode Kruis (BRC) 
 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en de middelen van de sectie, verbindt de lokale 
afdeling Molenbeek van de BRC zich ertoe om van 1 december 2021 tot 30 april 2022 de volgende 
taken uit te voeren in de Belvue-ruimte in het kader van de wekelijkse diensturen 
 
1) Ontvangst, warme aanwezigheid en oriëntatie van de begunstigden; 
 
2) Ten minste twee vrijwilligers leveren, naar gelang van hun beschikbaarheid; 
 
3) Helpen bij het uitdelen van maaltijden; 
 
4) De verzekering van de vrijwilligers te garanderen in verband met hun activiteiten in het Belvue-
centrum; 
  
5) Speciale opleiding voor CRB-vrijwilligers die in het Espace Belvue werken; 
 
6) Respecteer de interne werking van de Belvue ruimte. 
 
 

Artikel 4 - Financieringsregelingen 

 

Er is niet voorzien in financiering in het kader van het partnerschap waarop deze overeenkomst 

betrekking heeft, aangezien de diensten van het Belgische Rode Kruis gratis en zonder enige 

vergoeding (vervoerskosten, enz.) ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 5: Beroepsgeheim en eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. 

De tussen beide partijen uitgewisselde informatie valt onder het beroepsgeheim en mag in geen 

geval voor andere doeleinden worden gebruikt. Tegen elk gebruik van gegevens met betrekking tot 

het beroepsgeheim of de persoonlijke levenssfeer voor andere doeleinden dan die welke in deze 

overeenkomst zijn vastgelegd, kan administratief beroep en/of gerechtelijke vervolging worden 

ingesteld. 

Artikel 6: Duur van de overeenkomst, wijzigingen, beëindiging. 

Deze overeenkomst wordt gesloten vanaf de datum van ondertekening ervan door beide partijen tot 

30 april 2022. 

Deze overeenkomst kan met instemming van de verschillende partijen worden gewijzigd door 

ondertekening van een aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst. 
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De partner die de overeenkomst wenst te beëindigen, verbindt zich ertoe de andere partij daarvan 

ten minste één maand vooraf in kennis te stellen en de redenen uit te leggen. 

Artikel 7: Geschillen 

Ingeval van geschillen of disputen die zouden kunnen ontstaan in verband met de interpretatie of 

de uitvoering van deze overeenkomst, zullen de partijen trachten deze in der minne op te lossen. 

In geval van geschil met betrekking tot het sluiten, de interpretatie of de uitvoering van deze 

overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd, in het Frans 

en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 

 

Artikel 8: Goedkeuring van de overeenkomst 

Deze partnerschapsovereenkomst is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

Er is momenteel geen financiering gepland in het kader van het partnerschap waarop deze overeenkomst 

betrekking heeft. 

 

 

Opgemaakt in 3 originele exemplaren, 

................................. in Brussel 

Voor de gemeente 

 

Catherine MOUREAUX 

Burgemeester 

Gilbert HILDGEN 

Waarnemend gemeentesecretaris 

Voor het Belgische Rode Kruis   

 

 

Pierre HUBLET 

Directeur 

 

 


