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Zitting van 25 juni 2019
AGB

Goedgekeurd

16 2019_GR_00195 Beheersovereenkomst AGB - 
Beheersovereenkomst 2019-2025 tussen Stad 
Hasselt en AGB Stadsontwikkeling Hasselt - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de 
heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, 
schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; 
mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer 
Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw 
Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer 
Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw 
Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer 
Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; de heer Hans 
Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan 
Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; 
mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 35 stem(men) voor: Pinar Akbas; Ivo Belet; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom 
Cox; Lut Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; 
Joske Dexters; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Bart Moors; Silvie 
Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Hans Similon; 
Brigitte Smets; Karolien Stevens; Steven Vandeput; Tom Vandeput; Joost Venken
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De bestaande beheersovereenkomst loopt tot 30 juni 2019, een nieuwe 
overeenkomst dringt zich op.  

Argumentatie
Naast een aantal actualisaties en aanpassingen aan het nieuwe decretaal kader, 
werden volgende vernieuwingen geïmplementeerd:

 het opnemen van "ondersteunen van projecten inzake nieuwe en 
duurzame woonvormen met bijhorende vernieuwende financierings- en 
samenwerkingsmodellen worden gerealiseerd, om kwaliteitsvol wonen 
betaalbaar en toegankelijk te maken voor alle doelgroepen" bij oplijsting 
lopende projecten, cfr. politiek bestuursakkoord (art. 15);

 aanpassing van bepalingen bij ontbinding AGB met betrekking tot 
overname statutaire personeelsleden aan wettelijk kader (noot: vandaag 
zijn er geen statutaire personeelsleden) (art. 23, § 3); 

 de mogelijkheid om kosten van onderlinge prestaties tussen de Stad en het 
AGB Stadsontwikkeling Hasselt te verrrekenen (art. 25);

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 234.

Beheersovereenkomst 2014-2018 tussen het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Hasselt en de stad Hasselt, goedgekeurd bij besluit van de 
Raad van Bestuur van 10 december 2013 en bij gemeenteraadsbesluit van 28 
januari 2014, inzonderheid artikel 16;

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:

Het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten 
als vermeld in artikel 196, 234 en 247.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad  keurt de 'Beheersovereenkomst 2019-2025' tussen de Stad 
Hasselt en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt goed.

Bijlagen
1. 190625 AGB Beheersovereenkomst 2019-2025 (DEF).pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



  
 

Beheersovereenkomst 2019-2025 
 

tussen Stad Hasselt en AGB 
Stadsontwikkeling Hasselt 

 
 

 

 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2019 en besluit van de raad van bestuur 
van 12 juni 2019. 
 

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :  
 
 
de STAD HASSELT, met burelen te 3500 Hasselt, Limburgplein 1, alhier vertegenwoordigd 
door de Gemeenteraad , voor wie optreden, de heer Steven Vandeput, Burgemeester, 
namens de voorzitter van de Gemeenteraad volgens de opdracht de dato 2 januari 2019 cfr. 
artikel 281 Decreet Lokaal Bestuur en de heer Koen Deconinck, Algemeen Directeur, 
handelend in uitvoering van een beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2019,  
hierna genoemd ‘de Stad’, enerzijds,  
 
En het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT, met zetel 
te 3500 Hasselt, Limburgplein 1, alhier vertegenwoordigd door de heer Steven Vandeput, 
voorzitter van de Raad van Bestuur, en de heer Marc Swijngedouw, voorzitter van het 
Directiecomité.  
hierna genoemd ‘het AGB’, anderzijds,  
hierna samen genoemd ‘de partijen’,  
 
 

WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD HETGEEN VOLGT:  

 
Preliminaria  
Onderhavige overeenkomst werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van de Stad Hasselt 
bij besluit van 25 juni 2019 voornoemd; alsook door de Raad van Bestuur van het AGB op 12 
juni 2019.  
 
 
 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 – Beleidskader  
 
Partijen werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van 
de Stad, zoals omschreven in de beleidsverklaring voor de periode 2019-2025 en van het 
maatschappelijk doel van het AGB, zoals omschreven in artikel 5 van de statuten van het 
AGB. 
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Artikel 2 – Duur  
 
Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van 
de beheersovereenkomst, wordt onderhavige overeenkomst gesloten voor een periode tot 6 
maanden na het einde van de lopende legislatuur. Binnen het jaar na het einde van de 
lopende legislatuur dient er een nieuwe beheersovereenkomst opgesteld en afgesloten te 
worden tussen Partijen.  
Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot een nieuwe beheersovereenkomst in 
voege treedt of tot onderhavige beheersovereenkomst wordt opgezegd met een 
opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden.  
 
 
Artikel 3 - Voortijdige beëindiging  
 
In geval van overmacht of in het algemeen belang, of indien het AGB ernstig en op 
voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst 
voortvloeien en daardoor de realisatie van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid in 
het gedrang brengt, kan de Stad te allen tijde bij aangetekend schrijven en met een 
opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden voortijdig een einde maken aan deze 
overeenkomst.  
Het AGB kan enkel bij aangetekend schrijven en met een opzegging van zes (6) maanden 
voortijdig een einde maken aan deze overeenkomst, in geval van overmacht of indien de 
Stad ernstig en op voortdurende wijze tekort zou komen aan haar verplichtingen onder deze 
overeenkomst.  
In het geval van voortijdige beëindiging van de beheersovereenkomst, zal de Stad alle 
lopende verbintenissen, door het AGB in het kader van deze overeenkomst aangegaan, 
overnemen.  
Het AGB heeft op het einde van de opzeggingstermijn geen enkel recht op enige vergoeding 
uit hoofde van het opzeggen van de overeenkomst door de Stad.  
 
 
Artikel 4 – Overleg  
 
§1. Voorafgaand aan belangrijke beslissingen van de Stad en van het AGB in uitvoering van 
deze beheersovereenkomst, vindt er overleg plaats tussen partijen.  
 
§2. Partijen verbinden zich ertoe betwistingen over de toepassing van deze 
beheersovereenkomst in eerste instantie via dit overleg op te lossen.  
 
§3. Met het oog op het overleg tussen partijen, kan de Stad het AGB uitnodigen een 
samenkomst van het College van Burgemeester en Schepenen bij te wonen. Het AGB kan 
tevens aan de Stad verzoeken om gehoord te worden door het College van Burgemeester 
en Schepenen. De alsdan op dit overleg aanwezige vertegenwoordigers van het AGB zullen 
worden aangewezen door de Raad van Bestuur van het AGB.  
 
 
Artikel 5 – Algemene werking  
 
De Raad van Bestuur van het AGB ziet erop toe dat de werking van het AGB verloopt in 
overeenstemming met de geldende regelgeving, de beginselen van behoorlijk bestuur en de 
correcte uitvoering van deze beheersovereenkomst.  
 
 

Beheersovereenkomst AGB - Beheersovereenkomst 2019-2025 tussen Stad Hasselt en AGB 
Stadsontwikkeling Hasselt
gemeenteraad - 25 juni 2019

4/13



Artikel 6 – Samenwerking met de stadsdiensten  
 
Het AGB kan beroep doen op de medewerking van de diverse stadsdiensten. Voor zover de 
modaliteiten hiervoor niet in deze beheersovereenkomst werden vastgelegd, worden de 
praktische afspraken hierover gemaakt door de Voorzitter van het Directiecomité van het 
AGB en de Algemeen Directeur van de Stad Hasselt.  
 
 
Artikel 7 – Inzagerecht  
 
De leden van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen van 
de Stad Hasselt hebben onbeperkt inzagerecht in alle documenten van het AGB.  
Vragen om inzage worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die de 
gevraagde documenten onverwijld ter inzage beschikbaar stelt in de kantoren van het AGB. 
 
 
Artikel 8 – Rapportering  
 
Het AGB bezorgt de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening aan het College 
van Burgemeester en Schepenen om het binnen het semester dat volgt op het einde van het 
boekjaar te laten goedkeuren door de Gemeenteraad.  
 
 
Artikel 9 – Wijzigingen  
 
De bepalingen van deze overeenkomst kunnen steeds in onderling akkoord worden 
gewijzigd.  
De partij die de wijziging of aanpassing wenst door te voeren, zal hiervoor het initiatief 
nemen. De aanvragende partij informeert de andere partij over de gemotiveerde aanleiding 
van haar vraag tot wijziging of aanpassing, en haar voorstel van de artikelen die voor 
wijziging of aanpassing in aanmerking komen.  
De andere partij betuigt haar akkoord met de ingediende aanvraag of amendeert de 
aanvraag binnen een termijn van 30 dagen.  
Partijen bereiken een consensus over de grond van de wijziging of aanpassing en de artikels 
die voor wijziging of aanpassing in aanmerking komen binnen een termijn van 30 dagen.  
De eventuele tekstaanpassingen worden doorgevoerd op grond van een bespreking, die 
gevoerd wordt met respect voor de vastgelegde principes en voor de wederzijdse belangen, 
en die leidt tot een consensus binnen de 90 dagen.  
Bij ontstentenis van een akkoord tussen de Stad en het AGB inzake de hiervoor vermelde 
hernegociaties, kan het College van Burgemeester en Schepenen in een gemotiveerd 
verslag aan de Gemeenteraad voorstellen bij een aangetekend schrijven en met een 
opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden voortijdig een einde te maken aan deze 
overeenkomst.  
 
 
Artikel 10 – Niet-naleving van de overeenkomst  
 
Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te handelen en in het bijzonder om alle 
overeenkomsten, documenten en akten uit te voeren, alsook om alle redelijke handelingen te 
stellen of stappen te ondernemen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering te goeder trouw 
van onderhavige beheersovereenkomst.  
In het geval dat één partij meent dat de andere partij in gebreke blijft m.b.t. het nakomen van 
één of meer van haar verplichtingen, alsmede in alle onvoorziene omstandigheden welke 
gevolgen kunnen hebben voor de rechtsverhouding tussen Partijen, zullen partijen met 
elkaar in onderling overleg treden, waarbij zij zullen trachten tot een aanvaardbare oplossing 
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te komen voor de gerezen problemen, rekening houdend met hun wederzijdse 
gerechtvaardigde belangen. Partijen zullen bij het vinden van de hiervoor bedoelde 
aanvaardbare oplossing zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande afspraken.  
 
 
Artikel 11 - Inwerkingtreding  
 
Onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum van haar ondertekening door elk 
der Partijen.  
 
 

Hoofdstuk 2 – Beleids- en beheerscyclus  
 
Artikel 12 – Gemeentelijke doelstellingen 
  
Het AGB verbindt er zich toe zich bij te draqen aan de realisatie van de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen.  
Het AGB verbindt er zich toe om in het kader van de aan haar toevertrouwde projecten het 
stadsontwikkelingsbeleid van de Stad Hasselt uit te voeren.  
 
 
Artikel 13 – Meerjarenplan en budget  
 
Het AGB stelt een meerjarenplan en -budget op volgens de regels bepaald in het Decreet 
Lokaal Bestuur en de ter zake genomen uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en haar latere 
wijzigingen. 
  
 
Artikel 14 – Boekhouding  
 
Het AGB voert haar boekhouding zoals voorgeschreven door het Decreet Lokaal Bestuur en 
de ter zake genomen uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en haar latere wijzigingen.  
 
 

Hoofdstuk 3 – Projecten  
 
Artikel 15 – Lopende projecten waarop deze beheersovereenkomst van toepassing is  

• Gebouw Provincie-Cegeka aan de Universiteitslaan 3 + 9;  

• Stationsomgeving;  

• Corda Campus (voorheen Research Campus Hasselt) aan de Kempische steenweg;  

• Corda-incubator  

• Nieuw stadskantoor aan de Guffenslaan/Limburgplein voor het AGB, OCMW en de Stad 
Hasselt;  

• Huidige brandweerkazerne in de Willekensmolenstraat en mogelijke toekomstige 
ontwikkeling; 

• Veiligheidssite aan de Slachthuiskaai - Zwarte Brugstraat;  

• Realisatie en exploitatie van parkeeraccommodaties op het grondgebied van de Stad 
Hasselt;  

• Mogelijke ontwikkeling gronden Wijerveldstraat;  

• Modeincubator voor Accessoires Hasselt (MIA-H);  
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• Het beheren en exploiteren van de stedelijke zwembadinfrastructuur;  
 

 
Artikel 16 –Nieuwe projecten  
 
Voor de in dit artikel bedoelde projecten sluiten de partijen na overleg per project een 
afzonderlijk addendum af aan deze beheersovereenkomst.  
Dit addendum bevat ten minste afspraken over:  
1° de doelstellingen en voorwaarden van het project inzake programma, inrichting en 
ontwikkeling;  
2° de verbintenissen van elk der partijen in verband met de realisatie van het project, met 
inbegrip van de financiering ervan;  
3° het overleg tussen de bij het project betrokken partijen.  
Het AGB kan tevens voorstellen doen om nieuwe projecten op te starten voor zover dat in 
overeenstemming is met haar maatschappelijk doel. Voor definitieve engagementen tot 
uitvoering is echter steeds het akkoord van de Stad vereist. Partijen verklaren ter zake te 
verwijzen naar het hierna vermelde artikel.  
4° Via het AGB zet het stadsbestuur haar schouders onder projecten waarin nieuwe en 
duurzame woonvormen met bijhorende vernieuwende financierings- en 
samenwerkingsmodellen worden gerealiseerd, om kwaliteitsvol wonen betaalbaar en 
toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. 
 
 

Hoofdstuk 4 – Vastgoedtransacties  
 
Artikel 17 – Verwerven en vervreemden door het AGB  
 
§1. Het AGB beslist autonoom over het verwerven van gronden en panden voor haar eigen 
patrimonium en het vervreemden van gronden en panden van haar eigen patrimonium, voor 
zover dat in overeenstemming is met haar maatschappelijk doel en past binnen haar 
financiële mogelijkheden.  
 
§2. Voor de nieuwe projecten waar de Stad zelf het initiatief neemt en waarvoor een 
afzonderlijk addendum afgesloten werd tussen Partijen, kunnen de nodige 
stadseigendommen overgedragen worden aan het AGB, in hun huidige 
toestand/bestemming en onder voorwaarden bepaald als in het addendum ter zake. 
 

 

Hoofdstuk 5 – Vastgoedbeheer  
 
Artikel 18 – Beheren en exploiteren door het AGB  
 
Het AGB beslist autonoom over het beheren en het exploiteren van haar eigen patrimonium, 
voor zover dat in overeenstemming is met haar maatschappelijk doel en met onderhavige 
beheersovereenkomst en haar eventuele addenda.  
 
 

Hoofdstuk 6 – Financiering  
 
Artikel 19 – Eigen inkomsten  
 
Het AGB ontvangt de opbrengsten en draagt de lasten van alle activiteiten die zij uitvoert.  
 
Artikel 20 – Doorgeefleningen  
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De Stad kan doorgeefleningen verstrekken aan het AGB voor de financiering van de 
investeringen van het AGB. Het maximaal bedrag en de modaliteiten van deze 
doorgeefleningen worden per project vastgelegd in het addendum ter zake.  
 
Artikel 21 – Tussenkomst van de Stad Hasselt  
 
§1. De Stad kan, op vraag van het AGB, jaarlijks tussenkomen in het tekort als gevolg van 
de realisatie van de projecten vernoemd in artikel 15 van deze overeenkomst die 
verantwoord werden via de voorziene rapporteringen.  
 
§2. Daarnaast komt de Stad tussen voor de bedragen overeengekomen in de afzonderlijke 
addenda per project zoals bedoeld in artikel 16, met uitsluiting van de projecten welke op 
eigen initiatief van het AGB opgestart worden.  
 
 

Hoofdstuk 7 – Bestuur  
 
Artikel 22 – Presentiegelden  
 
§1. Het AGB kan, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden, bepaald bij het 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 
2018, presentiegelden en andere vergoedingen toekennen aan de leden van de Raad van 
Bestuur.  
 
§2. Aan de leden van de Raad van Bestuur die geen lid zijn van het College van 
Burgemeester en Schepenen of geen personeelslid zijn van de Stad of het AGB, kan een 
presentiegeld worden toegekend overeenkomstig de regeling welke van toepassing is voor 
de leden van de Gemeenteraad. Het presentiegeld zal enkel worden toegekend voor 
betreffende, effectief bijgewoonde samenkomst van de Raad van Bestuur van het AGB. 
  
§3. Aan de leden van het Directiecomité worden geen presentiegelden toegekend.  
 
 

Hoofdstuk 8 – Personeel  
 
Artikel 23 - Eigen personeel AGB  
 
§1. Het AGB beslist autonoom over het aanwerven van personeel op voorwaarde dat de 
financiële draagkracht daarvoor blijkt uit de financiële meerjarenplanning. Elke aanwerving 
gebeurt in contractueel verband.  
 
§2. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het stadspersoneel is van toepassing 
op het personeel van het AGB. Afwijkingen zijn slechts toegelaten, voor zover het specifiek 
karakter van het AGB dat verantwoordt en moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan 
de Stad. Hetzelfde geldt voor de rechtspositieregeling van betrekkingen die niet bestaan 
binnen de Stad.  
 
§3. In geval van ontbinding van het AGB wordt het personeel in statutair dienstverband 
overgenomen door de Stad Hasselt. Ook zal overleg gepleegd worden met de Stad om te 
trachten binnen een termijn van 2 maanden na de beslissing tot ontbinding tot een oplossing 
te komen betreffende de eventuele overname van de contractuele personeelsleden door de 
Stad. Hierbij zal rekening gehouden worden met de personeelsformatie van de Stad. De 
betrokken personeelsleden van het AGB zullen worden gehoord. Hun instemming inzake de 
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overname is vereist. Partijen zullen dan ook trachten de rechten, het takenpakket en de 
functie-overeenstemming van deze AGB-personeelsleden zoveel als mogelijk te behouden.  
De praktische aspecten van een overname van het personeel moeten worden vastgelegd in 
een afzonderlijke overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Stad en het AGB. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met de personeelsformatie en de algemene organisatie van de 
Stad.  
 
 
Artikel 24 - Uitlenen personeel tussen stad en AGB  
 
§1. Personeelsleden van de Stad kunnen (tijdelijk) worden uitgeleend aan het AGB en 
omgekeerd. Hier verder genoemd de Ontlener als werkgever en de Ontlener die het 
personeelslid werk verschaft.  
§2 . De voorwaarden van de uitlening worden als volgt bepaald:  
 
1. De Ontlener oefent als enige het werkgeversgezag uit over het personeelslid dat tijdelijk 
door de gebruiker tewerkgesteld wordt;  
 

2. Als werkgeversgezag wordt niet beschouwd :  

• Het naleven door de Gebruiker van de verplichtingen die op haar rusten inzake het 
welzijn op het werk;  

• Instructies die door de Gebruiker worden gegeven in uitvoering van de 
beheersovereenkomst die haar met de Stad verbindt, zowel inzake arbeids- en 
rusttijden als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk.  

 
3. De instructies die door de Gebruiker worden gegeven aan het personeelslid dat tijdelijk 
voor de Gebruiker tewerkgesteld wordt, moeten vastgelegd worden in een geschreven 
overeenkomst.  
 
In deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaald welke instructies precies 
door de Gebruiker kunnen worden gegeven aan het personeelslid, op voorwaarde dat dit 
instructierecht van de Gebruiker het werkgeversgezag van de Ontlener op geen enkele wijze 
uitholt en op voorwaarde dat de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen de 
Gebruiker en de Ontlener volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van de 
geschreven overeenkomst.  
 
4. De rechtspositieregeling van het stadspersoneel is integraal van toepassing. D.w.z. dat 
o.m. de arbeidsvoorwaarden, de loopbaan, het salaris met inbegrip van toelagen, 
vergoedingen en voordelen, als mede de regeling inzake verloven en afwezigheden, 
exclusief worden vastgesteld door de Stad.  
 
5. Gebruiker en Ontlener overleggen over de individuele aanvragen voor toekenning van 
verloven en afwezigheden van het personeelslid. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd 
worden.  
 
6. De Ontlener evalueert het door haar uitgeleende personeelslid op basis van een verslag 
van de Gebruiker.  
 
7. De Ontlener voert in voorkomend geval een tuchtprocedure tegen het personeelslid op 
verzoek van de gebruiker.  
 
8. De Ontlener betaalt het salaris, eventueel aangevuld met toelagen en vergoedingen 
rechtstreeks aan het betrokken personeelslid.  
 
 

Beheersovereenkomst AGB - Beheersovereenkomst 2019-2025 tussen Stad Hasselt en AGB 
Stadsontwikkeling Hasselt
gemeenteraad - 25 juni 2019

9/13



Hoofdstuk 9 – Onderlinge dienstverlening  
 
Artikel 25 – Algemeen  
 
§1. Indien Partijen diensten verlenen aan elkaar die kaderen binnen deze 
beheersovereenkomst kunnen hiervoor wederzijds kosten worden aangerekend. Deze 
kosten zullen in onderling overleg worden bepaald.  
 
§2. Voor prestaties geleverd aan derden wordt een marktconform tarief aangerekend.  
 
 
Artikel 26 – Kantoor en logistiek  
 
§1. De Stad stelt aan het AGB de nodige ingerichte kantoor-, archief- en vergaderruimte ter 
beschikking. Het AGB mag tevens gebruik maken van fietsenstalling, douches, sanitaire 
voorzieningen, de refter, het terras en de andere gemene delen van het Stadskantoor.  
 
§2. Voor de aankoop van alle kantoorbenodigdheden, met inbegrip van meubilair en 
drukwerk maar met uitzondering van informaticatoestellen en –programma’s, kan het AGB 
een beroep doen op de aankoopdienst van de Stad. Aankopen voor het AGB worden 
rechtstreeks door de leverancier gefactureerd aan het AGB.  
 
§3. Indien ze samen gehuisvest blijven, zorgt de stad voor het afleveren van de inkomende 
post en het verzenden van de uitgaande post van het AGB. Ook de portkosten van het AGB 
zijn dan ten laste van de Stad.  
 
§4. Zolang ze samen gehuisvest blijven, verleent de Stad het AGB het recht om zonder 
kosten gebruik te maken van de telefoonlijnen van de Stad  
 
§5. De Stad verleent het AGB het recht om zonder kosten aan te sluiten op haar 
informaticanetwerk en gebruik te maken van alle systemen en toepassingen welke tevens 
beschikbaar zijn voor en gebruikt worden door haar eigen personeelsleden.  
 
 

Hoofdstuk 10 - Filialen  
 
Artikel 27 – Oprichting van filialen, deelneming in andere rechtspersonen  
 
§1. Oprichting van filialen  
Het AGB kan autonoom of op vraag van de Stad het initiatief nemen om nieuwe filialen op te 
richten, voor zover dat in overeenstemming is met haar maatschappelijk doel en de 
bepalingen van artikel 5 van de statuten van het AGB.  
 
§2. Deelname in andere rechtspersonen.  
Het AGB kan autonoom of op vraag van de Stad het initiatief nemen om deel te nemen in 
een andere rechtspersoon, voor zover dat in overeenstemming is met haar maatschappelijk 
doel en het AGB minstens één bestuurslid in het hoogste beheersorgaan van de betrokken 
rechtspersoon laat zetelen.  
 
§3. Voorwaarden  
De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden 
bepaald in deze beheersovereenkomst.  
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De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de 
voormelde voorwaarden is voldaan.  
Voor de definitieve beslissing tot oprichting of deelname is steeds het voorafgaand akkoord 
van de Stad vereist.  
 
 
Artikel 28 – Beëindiging deelnemingen andere rechtspersonen, stopzetting filiaal  
 
Het AGB kan autonoom of op vraag van de Stad het initiatief nemen om een filiaal te 
liquideren of de deelname in andere rechtspersonen af te bouwen.  
Voor de definitieve beslissing tot beëindiging van een deelname in een andere 
rechtspersoon of liquidatie van een filiaal is steeds het voorafgaand akkoord van de Stad 
vereist.  
 
 

Hoofdstuk 11 – Interne Controle  
 
Artikel 29 – Interne controle en rapportering 
 
Het AGB past een intern controlesysteem toe zoals wettelijk voorgeschreven aan 
gemeentebesturen cfr. het Decreet Lokaal Bestuur. Hierbij neemt het AGB de systematiek 
over die hiervoor gebruikt wordt door de Stad Hasselt om aldus maximale transparantie te 
garanderen voor het stadsbestuur.  
Wat betalingen betreft worden de gevolmachtigde(n) aangeduid door de Raad van Bestuur 
van het AGB.  
 
 

Hoofdstuk 12 – Algemene bepalingen  
 
Artikel 30 – Toepasselijk recht – Rechtsmacht - Technische en Financiële Expertise  
 
Toepasselijk recht: Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  
Rechtsmacht: Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering 
en de beëindiging van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.  
Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich 
ertoe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te 
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling.  
Daartoe zal de eisende partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de 
aard van het geschil en de mogelijke oplossingen.  
Technische en financiële expertise. De partijen verbinden er zich echter toe elke technische 
of financiële beslissing waarover zij geen minnelijke schikking kunnen bereiken – tenzij 
partijen akkoord gaan om direct het bepaalde onder “rechtsmacht” hiervoor toe te passen – 
te onderwerpen aan de expertise en advies van een college van drie deskundigen waarvan 
elke partij één expert aanduidt; deze experten duiden vervolgens de derde expert aan die 
optreedt als voorzitter.  
Indien partijen binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen hun deskundige niet 
aanduiden of indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen 
derde expert aanduiden, wordt deze deskundige of derde expert aangewezen door de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Limburg, Afdeling Hasselt, op verzoek 
van de meeste gerede partij.  
Dit college moet binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na zijn aanstelling beslissen. 
Het college beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De 
kosten van de expertise zullen worden gedragen door beide partijen elk voor de helft.  
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Artikel 31 – Overdracht  
 
Het AGB mag noch deze overeenkomst noch enig recht of verbintenis uit deze 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de Stad.  
 
 
Artikel 32 – Aanpassing aan wijziging van de regelgeving  
 
Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke 
regelgeving. Zij zullen er alsdan naar streven om het globale financiële evenwicht vervat in 
deze overeenkomst maximaal te behouden.  
 
 
Artikel 33 – Verzaking – Cumulatieve Rechten  
 
Verzuim of vertraging in de uitoefening door een van de partijen van enig recht uit deze 
overeenkomst houdt geen verzaking aan dat recht in, en evenmin zal enig gedeeltelijke 
uitoefening van zulk recht de verdere uitoefening van dit recht of de uitoefening van elk 
ander recht uitsluiten.  
De rechten die uitdrukkelijk voorzien zijn in deze overeenkomst zijn cumulatief en sluiten 
geen andere wettelijk voorziene rechten uit tenzij in deze overeenkomst anders bepaald.  
 
Artikel 34 – Splitsbaarheid  
 
Elke bepaling van deze overeenkomst die ongeldig, verboden of onafdwingbaar zou zijn in 
om het even welke rechtsorde zal geen rechtskracht en uitwerking hebben in die rechtsorde, 
zonder echter de overige bepalingen van deze overeenkomst in deze of enige andere 
rechtsorde ongeldig te maken of hun geldigheid of afdwingbaarheid aan te tasten. Partijen 
zullen in dat geval die ongeldige, verboden of onafdwingbare bepaling te goeder trouw 
vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft.  
 
Artikel 35 – Interpretatie  
 
De titels in deze overeenkomst zijn enkel gemakshalve gebruikt en zullen niet dienen voor de 
interpretatie van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 36 – Volledige overeenkomst  
 
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot 
het voorwerp van deze overeenkomst en komt in de plaats van alle vroegere mondelinge of 
schriftelijke overeenkomsten en afspraken.  
 
Elke wijziging, aanpassing of toevoeging aan de bepalingen en voorwaarden met deze 
overeenkomst moet, teneinde geldig te zijn, schriftelijk geschieden en ondertekend worden 
door de daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen.  
 
Opgemaakt en ondertekend te Hasselt op 25 juni 2019, in twee originele exemplaren en 
waarvan elke partij verklaart haar origineel exemplaar te hebben ontvangen.  
 
Namens de Stad Hasselt,  
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de heer Steven Vandeput,  
Burgemeester 
 
 
 
Koen Deconinck,  
Algemeen Directeur,  
 
 
 
handelend in uitvoering van een beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2019 
namens de voorzitter van de Gemeenteraad  
volgens de opdracht cfr. artikel 281 Decreet Lokaal Bestuur  
 
 
 
Namens het AGB Stadsontwikkeling Hasselt,  
 
de heer Steven Vandeput,  
voorzitter van de Raad van Bestuur,  
 
 
 
de heer Marc Swijngedouw,  
voorzitter van het Directiecomité.  
  
 
 

Beheersovereenkomst AGB - Beheersovereenkomst 2019-2025 tussen Stad Hasselt en AGB 
Stadsontwikkeling Hasselt
gemeenteraad - 25 juni 2019

13/13


