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AGB Kalmthout, Kerkeneind 13, B-2920 Kalmthout 

 
 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 

 
Datum: 19 DECMEBER 2016. 

 
Aanwezig: M. De Bock, voorzitter ; L. Jacobs, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. 
Lathouwers, J. Oerlemans, D. Van Peel, leden ; R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, J. 
Breugelmans, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de 
Koning, V. De Block, P. Brosens, bestuurders ; V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, M. Beyers, B. Veraart en N. 
Brosens, bestuurders. 
 
De zitting wordt geopend om 19.45 uur. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot de afhandeling van de dagorde van de raad van bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
 

D A G O R D E 
 =========== 
 
1. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de erfpachtovereenkomst voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
2. Goedkeuring van het voorstel van het gebruiks- en tariefreglement voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
3. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 november 2016. 

 
V E R S L A G 

 =========== 
 
BESLOTEN ZITTING. 
 
1. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de erfpachtovereenkomst voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2016 betreffende de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) en de goedkeuring van de 
statuten van het AGB Kalmthout; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving 
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad; 
 
Overwegende dat vzw Dekenaat Noorderkempen – regio Essen (Nieuwstraat 50 te Essen) 
het beheer en de exploitatie van het ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 
170 te Kalmthout) wenst over te dragen aan het AGB Kalmthout; dat  het Dekenaat de 
modaliteiten van deze patrimoniumoverdracht wenst te regelen via een 
erfpachtovereenkomst tussen het AGB Kalmthout en het Dekenaat; 
 
Gelet op het ontwerp van notariële akte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen 
De Boungne en Dejongh uit Kalmthout; 
 
Overwegende dat deze erfpacht tussen het AGB Kalmthout en Dekenaat Noorderkempen – 
regio Essen besproken werd tijdens de raadscommissie financieel beleid van 12 december 
2016; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 

Enig artikel.- 
De raad van bestuur keurt het ontwerp van  notariële akte voor de vestiging van een erfpacht 
voor het beheer van het ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te 
Kalmthout) tussen het AGB Kalmthout en vzw Dekenaat Noorderkempen – regio Essen 
(Nieuwstraat 50 te Essen) goed. 
 
Deze erfpachtovereenkomst gaat hierbij integraal als bijlage. 

 
2. Goedkeuring van het voorstel van gebruiks- en tariefreglement voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving 
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout 
(afgekort AGB Kalmthout) in zitting van heden over de goedkeuring van de notariële akte 
voor de vestiging van een erfpacht tussen de vzw Dekenaat Noorderkempen – regio Essen 
(Nieuwstraat 50 te Essen) en het AGB Kalmthout voor het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout); dat dit ontmoetingscentrum vanaf 1 
januari 2017 beheerd en geëxploiteerd zal worden door het AGB Kalmthout; 



 

3 / 16 

 

 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB 
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016, dat stelt dat 
het Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en 
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
daartoe een voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om een duidelijk kader te hebben en voorwaarden op te 
leggen waarbinnen de lokalen in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw gebruikt kunnen 
worden; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een tarief te vragen voor het gebruik van de lokalen in 
het ontmoetingscentrum om het hoofd te bieden aan de onderhouds- en uitbatingskosten die 
dergelijke inrichting met zich meebrengt; 
 
Gelet op het feit dat in het voorliggende reglement voor het gebruik van de lokalen in De 
Zonnedauw een onderscheid gemaakt wordt tussen 2 categorieën van gebruikers; dat het 
aangewezen is om voor deze 2 categorieën verschillende tarieven te hanteren en dit om 
volgende redenen:  

 categorie A betreft verenigingen, instellingen, (amateur)kunstenaars, adviesraden en 
openbare instellingen uit Kalmthout. Het hanteren van een verminderd tarief voor 
deze categorie is aangewezen omdat deze categorie geen winstoogmerk als 
doelstelling heeft; 

 categorie B betreft aanvragers van buiten Kalmthout, Kalmthoutse privé-initiatieven en 
profit-sector uit Kalmthout. Zij betalen het normale tarief; 

 
Gelet op de definiëring van de mogelijke gebruiksduren voor de lokalen; dat eveneens een 
verschil in tarifering aangewezen is in functie van de duurtijd van het gebruik;  
 
Overwegende dat het ontwerp van gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum 
De Zonnedauw besproken werd tijdens de raadscommissie Financieel Beleid van maandag 
12 december 2016; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel 1.- 
De raad van bestuur keurt het voorstel van gebruiks- en tariefreglement voor de lokalen in het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout) goed. Ten bate 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 
2017 en eindigend op 31 december 2019 een tarief (inclusief BTW) geheven op het gebruik 
van de lokalen in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw, zoals voorzien in dit gebruiks- en 
tariefreglement. Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.  
 
Art. 2.-  

De betaling van het tarief geschiedt voorafgaandelijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs 
dat op elk verzoek dient getoond te worden. 
Art. 3.- 



 

4 / 16 

 

In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke 
rechtsvordering.  
Art. 4.- 
Dit gebruiks- en tariefreglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  
 
 
Art. 5.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
 

“Gebruiks- en tariefreglement ontmoetingscentrum De Zonnedauw 

 

Algemene voorwaarden 

1. In het ontmoetingscentrum De Zonnedauw, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout 
kunnen volgende lokalen gehuurd worden: 
1.1. Grote zaal 
1.2. Keuken 
1.3. Kleine benedenzaal 
1.4. Grote benedenzaal 
1.5. Bovenzaal 
1.6. Zolder 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout is verantwoordelijk voor het beheer van het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout heeft 
voor de uitvoering van haar opdrachten aangestelden via de gemeente Kalmthout. In de 
praktijk geldt de cultuurdienst van de gemeente Kalmthout als aanspreekpunt voor alle 
zaken die verband houden met het ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 

2. De lokalen zijn bestemd voor allerhande bijeenkomsten. Gebruikers kunnen enkel gebruik 
maken van de grote zaal en de keuken indien dit gepaard gaat met afname van dranken 
voor verbruik ter plaatse. Dranken moeten verplicht worden afgenomen bij het autonoom 
gemeentebedrijf Kalmthout. 

 
3. Reservaties moeten schriftelijk gebeuren met het aanvraagformulier te bekomen via de 

website www.kalmthout.be of bij de gemeentelijke cultuurdienst. De aanvragen kunnen 
maximaal 1 jaar op voorhand worden ingediend. De agenda wordt bijgehouden door de 
gemeentelijke cultuurdienst. De aanvragen worden chronologisch volgens datum van 
aanvraag behandeld. Bij gelijktijdige aanvraag wordt de volgorde bepaald van categorie A 
tot en met  B, waarbij categorie A de hoogste prioriteit krijgt: 
 
Categorie A:  Verenigingen, instellingen en (amateur)kunstenaars uit Kalmthout, 
adviesraden en openbare instellingen uit Kalmthout 
Categorie B:  aanvragers buiten Kalmthout, Kalmthoutse privé-initiatieven en profitsector 
uit Kalmthout. 
 

4. Het is verboden de lokalen te gebruiken voor andere doeleinden dan deze vermeld in het 
reglement. 
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5. Met de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager in te stemmen 

met het gebruiks- en tariefreglement. 
6. De gebruiker is aansprakelijk voor het eigen materiaal en dient hiervoor de vereiste 

verzekeringen af te sluiten. Materiaal kan enkel in de daarvoor voorziene bergruimte 
achtergelaten worden na overleg met de cultuurdienst. De gebruiker is aansprakelijk 
tegenover derden en staat zelf in voor het betalen van auteursrechten, taksen, 
belastingen, verzekeringen en dergelijke. 
 

7. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout verklaart dat voor het gebouw waarvan de 
lokalen deel uitmaken, inzake verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid, 
afstand van verhaal in de polis werd opgenomen. 

 
8. De lokalen mogen niet onderverhuurd worden. 

 
9. De lokalen en alle roerende goederen waaronder het meubilair, de installaties en 

dergelijke dienen na gebruik te worden afgeleverd in dezelfde toestand waarin ze zich 
bevonden vóór gebruik. Schoonmaakmiddelen zijn voorhanden. Het is verboden om iets 
aan te brengen, te beschrijven, te beplakken, met uitzondering op de daarvoor voorziene 
prikborden. 
 

10. Tijdens de gebruiksperiode is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
infrastructuur. Wanneer de gebruiker de lokalen zodanig achterlaat dat een extra 
onderhoudsbeurt of schoonmaak nodig blijkt, dan zal hij de kosten hiervan moeten 
betalen. Beschadigingen aan de lokalen of het meubilair moeten onmiddellijk 
gesignaleerd worden aan de cultuurdienst. Beschadigingen veroorzaakt door de 
gebruiker worden door hem vergoed.  Volgens bestek zal het bedrag voor de herstelling 
veroorzaakt door de gebruiker aan hem worden aangerekend. 
 

11. Afvalverwerking: 
Al het afval wordt gesorteerd. Papier/karton, glas en KGA dient de gebruiker zelf af te 
voeren. Er is een grijze container voor restafval, een groene container voor GFT+ en 
blauwe zakken voor PMD. Op het einde van de gebruikperiode plaatst de gebruiker al het 
afval op de daartoe voorziene plaats. 

 
12. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verwarming. Het is zijn taak om bij het verlaten 

van het lokaal de thermostaat op nachtstand te zetten. 
 
13. Algemene verbodsbepalingen en voorwaarden brandvoorkoming: 

13.1. In de hele infrastructuur geldt een algemeen rookverbod. De gebruiker moet erover 
waken dat het rookverbod wordt nageleefd. 

13.2. In de lokalen mag het maximum aantal aanwezige personen niet overschreden 
worden. De gebruiker moet hier op toezien. 

13.3. De brandblussers blijven te allen tijde zichtbaar en bereikbaar. Ze mogen niet 
verwijderd worden. 

13.4. Tijdens elke activiteit moeten de nooduitgangen en gangen vrij blijven en mogen de 
deuren niet op slot zijn. De gebruiker moet erover waken dat deze regel 
gerespecteerd wordt en dat de nooduitgangen enkel gebruikt worden in geval van 
nood. 
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13.5. Enkel materiaal dat beantwoordt aan de wettelijke normen van de brandveiligheid in 
openbare ruimten wordt toegelaten. U kan hierover meer informatie bekomen bij de 
lokale brandweer op het nummer 03 369 74 10. 

13.6. Het gebruik van vuurwerk en/of ander aanverwant feestopluisterend materiaal is niet 
toegestaan, tenzij na advies van de brandweer en met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het autonoom gemeentebedrijf Kalmthout. 
 

14. De gebruiker staat in voor de bekendmaking van de activiteit, het maken van catalogi, 
drukwerk en verzending van promotiemateriaal.  
 

15. ‘Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout’ en ‘Ontmoetingscentrum De Zonnedauw’ mogen 
enkel gebruikt worden als aanwijzing van de locatie waar de activiteit plaats vindt. Bij elke 
aankondiging moet de organisator duidelijk vermeld worden. 

 
16. De gebruiker beschikt tijdens de gebruiksperiode over de nodige sleutels. Ze zijn af te 

halen bij de cultuurdienst, tijdens de kantooruren één dag voor het gebruik van het lokaal. 
In geval van weekend of feestdag worden ze opgehaald op de voorafgaande werkdag. De 
gebruiker ondertekent een ontvangstbewijs en brengt de sleutels terug naar de 
cultuurdienst, tijdens de kantooruren op de werkdag volgend op de activiteit. De gebruiker 
blijft verantwoordelijk voor het pand tot de sleutels zijn ingeleverd bij de cultuurdienst. In 
geval van het niet inleveren worden de kosten voor het vervangen van sleutels en sloten 
doorgerekend aan de gebruiker. 

 
17. Gebruikers die het gebruiks- en tariefreglement overtreden worden gedurende een 

periode uitgesloten van het gebruik van alle lokalen van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Kalmthout. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout stelt de 
termijn vast in functie van de ernst van de inbreuk. 

 
18. De gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen ten 

opzichte van derden die voortvloeien uit het gebruik van het ontmoetingscentrum De 
Zonnedauw. 
 

19. Waar het reglement niet toereikend blijkt beslist het directiecomité van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout. 

 
Tarieven  

 
20. De lokalen in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw zijn te gebruiken per dagdeel. 

Onder dagdeel wordt verstaan de voormiddag van 8u00 tot 12u00, de namiddag van 
13u00 tot 17u00 of de avond vanaf 18u00. 

 
21. Aan de gebruikers van de kleine benedenzaal, de grote benedenzaal, de bovenzaal en de 

zolder wordt een factuur uitgereikt voor de afrekening van het gebruik van de zaal 
volgens de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn inclusief BTW. 
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 Categorie A Categorie B 

Kleine benedenzaal per 
dagdeel 

€ 15 € 25 

Kleine benedenzaal per dag € 25 € 65 

Grote benedenzaal per 
dagdeel 

€ 20 € 50 

Grote benedenzaal per dag € 50 € 125 

Bovenzaal per dagdeel € 30 € 75 

Bovenzaal per dag € 50 € 125 

Zolder per dagdeel € 30 € 75 

Zolder per dag € 50 € 125 

 
De gebruiker moet de ontvangen factuur middels overschrijving betalen aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout vóór de ingebruikname van het lokaal op de rekening IBAN: 
BE91 7360 2965 4176, BIC: KREDBEBB. Sleutels worden enkel meegegeven na betaling 
van het verschuldigde bedrag. 
 
22. Voorschotten voor het gebruik van de  grote zaal en de keuken: 

 
Voor het gebruik van de grote zaal en de keuken met verplichte afname van dranken 
zullen onderstaande voorschotten worden aangerekend aan de gebruikers. Voor de 
afrekening van deze voorschotten reikt het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout een 
voorschotfactuur uit aan de aanvrager / gebruiker. 

 

 Categorie A Categorie B 

Grote zaal per dagdeel € 75 € 125 

Grote zaal per dag € 150 € 250 

Keuken € 50 € 75 

   

 

De gebruiker van de grote zaal en de keuken moet de ontvangen voorschotfactuur middels 
overschrijving betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vóór de ingebruikname 
van het lokaal op de rekening IBAN: BE91 7360 2965 4176, BIC: KREDBEBB. Sleutels 
worden enkel meegegeven na betaling van het verschuldigde voorschot. 

23. Bestelling van de dranken: 
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De aanvrager/gebruiker van de grote zaal en/of de keuken is verplicht om minimaal 15 
euro aan dranken te bestellen bij het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
Deze verplichting is eveneens van toepassing bij drankverbruik in de andere lokalen.  
 
In de hele infrastructuur is het gebruik van eigen dranken niet toegelaten. 

24. De prijslijst voor het gebruik van dranken wordt opgesteld door het directiecomité. 
 
25. Na een activiteit met drankafname reikt het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout aan de 

gebruiker een eindfactuur uit voor de genuttigde dranken met een minimumbedrag van 15 
euro en voor de eventuele bijkomende dienstverlening. Reeds betaalde voorschotten 
zullen in mindering gebracht worden van de eindfactuur.  

 
Na de activiteit bezorgt de aanvrager/gebruiker een ingevulde en ondertekende 
drankenlijst aan de cultuurdienst. 

 
26. De gebruiker is gehouden tot betaling van de eindfactuur binnen 30 dagen na de 

uitreiking van deze factuur middels overschrijving op de rekening IBAN: BE91 7360 2965 
4176, BIC: KREDBEBB  
 

27. Annulering van een lokaal moet door de gebruiker minimum 7 dagen vooraf schriftelijk 
kenbaar gemaakt worden aan de gemeentelijke cultuurdienst. Dit kan per e-mail. De 
annuleringstermijn voor de grote zaal is 1 maand. Als deze termijnen niet gerespecteerd 
worden, betaalt de gebruiker een administratieve kost van 10 euro.  

 
28. In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke 

rechtsvordering.” 
 
3. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat 
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad; 
 
Overwegende dat het AGB Kalmthout vanaf 1 januari 2017 belast is met het beheer en de 
exploitatie van het ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te 
Kalmthout); dat het AGB Kalmthout in dit kader beroep wenst te doen op bepaalde 
dienstverlening van de gemeente; dat de gemeente over het nodige gekwalificeerde 
personeel beschikt om in te staan voor de professionele dienstverlening in het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw; dat het nodig is hieromtrent afspraken te maken in een 
aparte overeenkomst; 
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Gelet op het artikel 10 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 28 
november 2016; dat dit artikel stelt dat het Autonoom Gemeentebedrijf beroep doet op 
dienstverlening van de gemeente voor administratieve, technische en logistieke taken voor de 
werking van alle accommodatie die beheerd wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf; dat 
deze dienstverlening wordt geregeld in een aparte overeenkomst; 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: unaniem. 
 
Artikel 1.- 
De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw (Kapellensteenweg 170 te Kalmthout) goed. 
 
Deze overeenkomst gaat hierbij integraal als bijlage en treedt in werking op 1 januari 2017. 
 
Art. 2.- 
De overeenkomst voor de aanneming van diensten wordt tevens ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 
 

 

“OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN DIENSTEN  

 

 
TUSSEN 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, 
opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout van 20 juni 2016 en 
rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting door de 
Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden van 26 september 2016 waarvan de 
kennisgeving van de oprichting is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de heer 
Maarten De Bock, voorzitter, handelend in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur 
van 20 juni 2016; 

Hierna ‘AGB Kalmthout’ genoemd; 

EN 

De gemeente Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, hier vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Lukas Jacobs, 
burgemeester, en de Vincent Gabriels, gemeentesecretaris. 

Hierna ‘gemeente’ genoemd. 

‘AGB Kalmthout’ en ‘gemeente’ worden hierna samen ‘partijen’ genoemd. 

OVERWEGENDE DAT: 
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 het AGB Kalmthout, conform haar statutair doel, belast is met het beheer en de 
exploitatie, onder bezwarende titel, van sport- en culturele infrastructuur; 

 het AGB Kalmthout vanaf 1 januari 2017 het ontmoetingscentrum De Zonnedauw zal 
exploiteren binnen het toepassingsgebied van de btw; 

 het AGB Kalmthout in het kader van bovenvermelde activiteiten beroep wenst te doen 
op bepaalde dienstverlening van de gemeente; 

 de gemeente Kalmthout beschikt over het nodige gekwalificeerde personeel om in te 
staan voor de professionele dienstverlening terzake. 
 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 – Definities 

Partijen komen overeen dat volgende termen en begrippen in het kader van onderhavige 
overeenkomst volgende betekenis en inhoud zullen hebben: 
 

“Datum van 
Inwerkingtreding” 

 

betekent 1 januari 2017. 

“Diensten” 

 

betekent de diensten die de gemeente aan het AGB 
Kalmthout dient te verstrekken onder deze 
overeenkomst, zoals gedetailleerd in bijlage 1 van 
deze overeenkomst; 

“Geschil” betekent elk geschil, dispuut, onenigheid of aanspraak 
die betrekking heeft op, ontstaat uit of naar aanleiding 
van de huidige overeenkomst, inbegrepen, onder 
meer, de totstandkoming, geldigheid, bindend 
karakter, interpretatie, uitvoering, verbreking of 
beëindiging van onderhavige overeenkomst, evenals 
buiten-contractuele aanspraken en/of vorderingen; 

“Overeenkomst” betekent onderhavige overeenkomst, inclusief haar 
bijlagen en aanpassingen, zoals deze van tijd tot tijd 
kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de 
procedure uiteengezet in het artikel 10.2 van deze 
overeenkomst; 

“Overmacht” betekent elke gebeurtenis buiten elke redelijke 
controle van de uitvoerende partij, inclusief, maar niet 
beperkt tot, arbeidsrechtelijke geschillen of algemene 
sectoriële stakingen die plaatsvinden ongeacht enige 
gepaste, juridische of andere handelingen 
ondernomen door de betrokken partij m.h.o. op het 
voorkomen ervan, overstroming, brand, beperkingen 
opgelegd door een overheidsinstantie; 
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“Vergoeding” betekent de bedragen door het AGB Kalmthout 
verschuldigd aan de gemeente onder deze 
overeenkomst. 

 
 
 
Artikel 2 – Voorwerp 

2.1 Het AGB Kalmthout stelt hierbij de gemeente aan, die uitdrukkelijk aanvaardt, om de 
diensten te verstrekken aan het AGB Kalmthout vanaf de datum van inwerkingtreding 
en voor de duur van onderhavige overeenkomst en dit overeenkomstig de voorwaarden 
en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet. 

 
2.2 Op uitdrukkelijk verzoek van het AGB Kalmthout, kunnen partijen overeenkomen dat 

additionele diensten zullen worden verstrekt door de gemeente. Partijen zullen, 
voorafgaandelijk aan de aanvang van dergelijke additionele diensten, de 
leveringsvoorwaarden overeenkomen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, 
zal dergelijke overeenkomst aan deze overeenkomst worden gehecht bij wijze van 
appendix en zal deze een integraal deel van deze overeenkomst uitmaken. 

 
2.3    De hierboven vermelde diensten kunnen van tijd tot tijd aangepast worden, mits 

onderling akkoord van de partijen bij onderhavige overeenkomst. 
 
2.4 De diensten worden in principe ten kosteloze titel geleverd behoudens in het hierna 

vermelde geval. De gemeente behoudt zich het recht voor om een redelijke Vergoeding 
voor de diensten aan te rekenen op basis van de werkelijke kosten indien en in de mate 
zij dit om budgettaire redenen aangewezen of verplicht zou achten. De gemeente zal, 
indien dat geval zich voordoet, hiertoe schriftelijk een voorstel richten aan het AGB 
Kalmthout, die niet kan weigeren dan om gegronde redenen. 

 
Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de gemeente 

3.1 De gemeente zal haar activiteiten naar eigen goeddunken organiseren en zoals zij dit 
gepast acht in het kader van de uitvoering van de diensten uiteengezet in deze 
overeenkomst. Te dien einde zal de gemeente bepalen onder welke omstandigheden 
en modaliteiten aangaande arbeidsuren, wijze van uitvoering van de diensten en 
middelen zij haar taak zal uitvoeren. 

 
3.2 Niettemin verbindt de gemeente zich ertoe dat zij, bij het verstrekken van de diensten, zal 

handelen in overeenstemming met de professionele normen gangbaar in de sector en 
alle redelijke inspanningen zal leveren om de diensten te verstrekken binnen de 
vooropgestelde tijdsbestekken. 

 
3.3 De gemeente dient zich te onthouden van alles wat haar verbintenissen in het kader van 

deze overeenkomst zou kunnen schaden. 
 
Artikel 4 – Verplichtingen van het AGB Kalmthout 
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4.1 Het AGB Kalmthout verklaart en waarborgt uitdrukkelijk: 

- te zullen samenwerken met de gemeente en deze laatste te voorzien van enige en 
alle informatie en documentatie door haar verzocht en dit om de gemeente toe te 
laten de door haar opgenomen verplichtingen na te komen; 

- op haar verzoek, de gemeente het nodige advies te verstrekken met betrekking tot 
bijzondere aandachtspunten in het kader van het verstrekken van de diensten.  

Artikel 5 – Wettelijke bepalingen - Naleving wet 
 
5.1 Elk van beide partijen stemt in geen beleid of activiteit te zullen ondernemen, noch ertoe 

aan te zetten of toe te staan, die onwettelijk is onder enige wetten, decreten, 
regelgevingen of reguleringen die van kracht zijn, of zouden zijn of aanleiding zouden 
geven tot het in strijd zijn van de andere partij bij de uitvoering van de huidige 
overeenkomst.  
 

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid 
 
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, zal de aansprakelijkheid van 

de gemeente beperkt zijn tot de vergoeding van alle schade opgelopen door het AGB 
Kalmthout die veroorzaakt is door opzettelijke fout of grove nalatigheid van de 
gemeente. De gemeente zal in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke 
indirecte, incidentele en gevolgschade opgelopen door het AGB Kalmthout of voor 
gederfde winsten geleden door het AGB Kalmthout, en de aansprakelijkheid van de 
gemeente zal in elk geval niet hoger zijn dan de Vergoeding die deze laatste ontvangt 
voor de diensten die zulke schade hebben veroorzaakt of tot zulke schade hebben 
geleid. 

Artikel 7 – Duur en Beëindiging 
 
7.1 De diensten zullen worden verstrekt voor een onbepaalde duur, met ingang van datum 

van inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
 
7.2 De overeenkomst kan evenwel door elk van de partijen eenzijdig worden opgezegd bij 

aangetekend schrijven aan de andere partij, mits inachtneming van een opzegperiode 
van 6 maanden. 

 
7.3 Onverminderd hetgeen bepaald in het artikel 7.2 kan de overeenkomst zonder 

aanmaning en zonder ingebrekestelling onmiddellijk beëindigd worden bij een 
opzettelijke fout of grove nalatigheid door middel van een aangetekend schrijven aan 
de andere partij. 

 
Artikel 8 – Overmacht 
 
8.1 Geen partij zal geacht worden inbreuk te hebben gepleegd op deze overeenkomst 

omwille van enig uitstel in de uitvoering, of enige tekortkoming in de prestatie van hun 
respectieve verplichtingen onder deze overeenkomst, indien het uitstel of de 
tekortkoming te wijten is aan een situatie van Overmacht. 
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8.2 Indien een partij vertraging oploopt bij de uitvoering van haar contractuele 
verplichtingen ingevolge een situatie van overmacht, zal zij de andere partij onverwijld 
en schriftelijk op de hoogte brengen van de oorzaak van de vertraging en de verwachte 
duur ervan. Beide partijen zullen hun uiterste best doen om de gevolgen van de situatie 
van overmacht op hun verplichtingen te vermijden of te minimaliseren en zullen hun 
contractuele verplichtingen zo spoedig als praktisch mogelijk uitvoeren na de opheffing 
van de situatie van overmacht en haar uitwerking. 

 
 
Artikel 9 – Kennisgeving 
 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk voorzien in huidige overeenkomst, mogen alle schriftelijke 

mededelingen en notificaties vereist of toegestaan onder huidige overeenkomst 
plaatsvinden per e-mail. De notificatie van inbreuk of verzuim is slechts rechtsgeldig 
indien gedaan per aangetekend schrijven of aangetekend schrijven met bewijs van 
ontvangst, of per koerier met de indicatie van de inhoud aan de partij die dergelijke 
notificatie ontvangt op volgende adressen, of op dergelijk ander adres dat een partij 
schriftelijk heeft meegedeeld:  

 (a)  indien aan het AGB Kalmthout, aan: 

Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout 
Kerkeneind 13 
2920 Kalmthout 

 

(b)  indien aan de gemeente, aan: 

Gemeente Kalmthout 
Kerkeneind 13 
2920 Kalmthout 

 
Artikel 10 – Algemene bepalingen 
 
10.1 Huidige overeenkomst en al haar bijlagen maken met betrekking tot het voorwerp van 

onderhavige overeenkomst de volledige overeenkomst uit tussen partijen en overstijgen 
alle en enige voorafgaandelijke, schriftelijke en mondelinge afspraken en 
communicaties tussen partijen die in strijd zouden zijn met de bepalingen van deze 
overeenkomst. 

10.2  Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst, zal geen verdere overeenkomst, 
verbetering, aanpassing of wijziging aan onderhavige overeenkomst geldig of bindend 
zijn tenzij, uitdrukkelijk of anderszins, schriftelijk uitgevoerd uitgaande van de partijen 
door hun rechtsgeldig bevoegde aangestelden of vertegenwoordigers, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven. Van deze schriftvereiste kan alleen op schriftelijke 
wijze afstand worden gedaan. 
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10.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of 
meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst geen gevolgen hebben voor de 
geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen ervan.  

10.4 Partijen verbinden zich ertoe in een dergelijk geval te goeder trouw te zullen 
onderhandelen met het oog op het vervangen van de nietige of niet-uitvoerbare 
bepaling door een wederzijds aanvaardbare en wettelijk afdwingbare bepaling met – in 
zoverre mogelijk – dezelfde inhoud en uitwerking als de nietige of niet-uitvoerbare 
bepaling. 

 

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en jurisdictie 

11.1 Deze overeenkomst, alle wijzigingen hieraan en enige en alle geschillen die hieruit 
voortkomen worden exclusief beheerst door en dienen geïnterpreteerd te worden naar 
Belgisch recht. 

11.2 Partijen komen overeen dat alle geschillen die niet kunnen worden opgelost in der 
minne worden beslecht door de bevoegde administratieve instanties, dan wel door de 
rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen  die een 
exclusieve jurisdictie zullen hebben in dit opzicht. 

 

Opgemaakt op 20 december 2016 te Kalmthout in twee (2) originele exemplaren waarvan 
elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor het AGB Kalmthout 

 

 

________________________ 

Naam:  

Hoedanigheid: 

 

 

________________________ 

Naam:  

 

Voor de gemeente Kalmthout 

 

 

 

__________________________ 
Naam:  

Hoedanigheid:  

 

 

________________________ 
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Hoedanigheid: Naam:  

Hoedanigheid: 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Diensten 

De gemeente zal de volgende diensten verstrekken: 
 

A. Specifiek m.b.t. het ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 

1. Administratieve taken. 
Dit houdt in dat de gemeente Kalmthout instaat voor het verzorgen van alle 
administratieve taken die gepaard gaan met de exploitatie van het 
ontmoetingscentrum De Zonnedauw in naam en voor rekening van het AGB 
Kalmthout. 

 
Dit omvat eveneens het verzorgen van de permanentie van het onthaal 
(ontvangst bezoekers, het verstrekken van info aan de bezoekers, aanrekenen 
van toegangsgelden,… ) door de gemeente Kalmthout. 
 
De gemeente Kalmthout voert de boekhouding en daarmee verband houdende 
verplichtingen in naam en voor rekening van het AGB Kalmthout. 

 
2. Toezicht, programmatie en coördinatie. 

Dit houdt het toezicht in op de naleving van gebruiksreglementen en 
overeenkomsten alsook de programmatie, coördinatie en aansturing van de 
activiteiten georganiseerd in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw door de 
gemeentelijke cultuurdienst. 
 
Dit houdt ook het toezicht in op de goede uitvoering van welbepaalde 
dienstverlening verricht door derden-dienstverrichters. 
 
Vervolgens omvat dit ook de technische ondersteuning bij activiteiten 
georganiseerd in het ontmoetingscentrum De Zonnedauw door de 
gemeentelijke cultuurdienst. 
 

3. Schoonmaak. 
De gemeente Kalmthout staat in voor de schoonmaak van alle accommodatie 
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van het ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 

4. (Technische) onderhoud en aanleg. 
Dit omvat het verzorgen, aanleggen en onderhouden van de (technische) 
infrastructuur en de (groene) buitenvoorzieningen alsook het oplossen van 
(technische) problemen m.b.t. het ontmoetingscentrum De Zonnedauw. 
 
Dit houdt tevens het toezicht en de nodige administratieve ondersteuning in 
door de gemeente Kalmthout indien er gewerkt wordt met externe firma’s die 
door het AGB Kalmthout of het gemeentebestuur worden aangesteld.” 
 

 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 28 november 2016. 
 
Het verslag van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout van 28 
november 2016  wordt unaniem goedgekeurd. 
 
5. Mondelinge vraag. 
 
David Cleiren (bestuurder vanwege N-VA) vraagt of het mogelijk is dat de beknopte 
verslagen van de vergaderingen van het directiecomité worden toegevoegd aan het intranet. 
Op deze manier kunnen de bestuurders van het AGB Kalmthout de besproken agendapunten 
van het directiecomité opvolgen.  
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 19.50 uur. 
 
 
 
 
 
Bij bevel: 
 
De secretaris       De voorzitter  
Vincent Gabriels      Maarten De Bock 
 
 


