
 

 
 

MODELOVEREENKOMST  
NOODFONDS 

Doelgroeporganisatie – Begunstigde 
 

 
 
 
 
 
 
TUSSEN: ***, NAAM, RECHTSVORM, ADRES, ONDERNEMINGSNUMMER 

 
  
 Hierna, “de Doelgroeporganisatie” 
 
 
 
 
EN: ***, NAAM, ADRES, (EVENTUEEL RECHTSVORM EN 

ONDERNEMINGSNUMMER) 
 
 Hierna, “de Begunstigde”  
 
 
Hierna, gezamenlijk aangeduid als “Partijen” of elk afzonderlijk als “Partij”  
 
 
 
 
 
 
WORDT VOORAFGAAND UITEENGEZET WAT VOLGT:  
 
 
Partijen verwijzen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van steun aan 
culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds, hierna “het Besluit”.  
 
De Doelgroeporganisatie zal steun aanvragen om onder meer een vergoeding te kunnen uitbetalen aan de 
Begunstigde conform de bepalingen van het Besluit.  
 
In navolging van de bepalingen van het Besluit leggen Partijen voorafgaand de modaliteiten vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  
 
 
I. VERKLARINGEN 

1. Partijen bevestigen dat:  

a) (Omschrijving van de relatie tussen de Begunstigde en de Doelgroeporganisatie:) 1 

***  

 

b) (Omschrijving van de activiteit die gepland was tussen 14 maart en 31 augustus 2020 en die aangetast 
werd door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te verspreiden:)  

*** 

Volgende bewijsstukken worden als bijlage toegevoegd: 

(Bijvoorbeeld: een overeenkomst, mailverkeer, afspraken op papier, brochure…)  

*** 

 

2. De Begunstigde bevestigt te voldoen aan de voorwaarden beschreven in artikel 1, 4° van Het Besluit:  

a) hij voert op professionele basis activiteiten uit binnen het beleidsveld cultuur, die bedoeld zijn om 
mensen uit de Vlaamse Gemeenschap of het Nederlandstalige publiek uit het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad te bereiken; 

b) hij voert activiteiten uit die rechtstreeks verbonden zijn aan de realisatie van de inhoudelijke missie van 
de Doelgroeporganisatie; 

 
1Artikel 5, laatste alinea, 1e punt van het Besluit voorziet dat de Doelgroeporganisatie volgende informatie moet doorgeven 
op een gestandaardiseerd verantwoordingsdocument: functieomschrijving (die aantoont dat de begunstigde een derde 
in de waardeketen is), het aan de begunstigde uitgegeven bedrag en de vergoedingswijze van de begunstigde . 
De omschrijving onder punt 1.a.) moet de informatie bevatten die aangeleverd moet worden in het gestandaardiseerde 
document.  

 



c) hij is gevestigd of heeft zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad; 

d) binnen het beleidsveld cultuur zelf ontvangt hij geen meerjarige werkingssubsidie voor het geheel van 
de werking vanuit de Vlaamse Gemeenschap; 

e) voor een concreet deel van zijn inkomsten is hij afhankelijk van een betaling door de 
Doelgroeporganisatie; 

f) als gevolg van het verbod op publieke activiteiten komt hij in een kwetsbare positie terecht doordat de 
inkomsten meer dalen dan de mate waarin de persoon of organisatie een beroep kan doen op de 
steunmaatregelen in het kader van COVID-19. 

 

II. VOORWERP  

1.  Aanvraag:  

De Doelgroeporganisatie verbindt zich ertoe een aanvraag voor ondersteuning uit het noodfonds in te dienen, 
conform de bepalingen van het Besluit, om een vergoeding te kunnen betalen aan de Begunstigde.  

Deze vergoeding heeft betrekking op volgende bedragen:  

1.1. Vergoeding van voorbereidende kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die gepland waren tussen 14 maart 
en 31 augustus 2020 en die zijn geschrapt of waarvan nog bepaald moet worden of ze zullen kunnen 
plaatsvinden:  

*** 

en/of 

1.2. Een annulatievergoeding voor activiteiten die gepland waren tussen 14 maart en 31 augustus 2020 en die 
geschrapt zijn uit de planning van de Doelgroeporganisatie  

*** 

Volgende bewijsstukken worden als bijlage toegevoegd:  

(Bijvoorbeeld: offertes, facturen, afspraken op papier, mailverkeer…) 

*** 

 



2. TOEKENNING VAN STEUN EN DOORSTORTING:  

2.1. De Doelgroeporganisatie zal de Begunstigde op de hoogte houden van de beslissing van de administratie 
aangaande de steunaanvraag. 

Indien de Doelgroeporganisatie steun heeft ontvangen, zal zij deze doorstorten, binnen de (termijn:) *** op 
volgend rekeningnummer: *** en met volgende referentie: ***. De uitbetaling zal geschieden conform de 
bepalingen in artikel 2.2.  

2.2. De Doelgroeporganisatie is enkel gehouden tot enige betaling indien de Doelgroeporganisatie door het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt ingedeeld in groep 22 of 33, en dit slechts ten belope en pro rata 
van de bedragen specifiek toegekend om Begunstigde te vergoeden, zoals beschreven in artikel 9, 2e alinea van 
het Besluit.  

Ingeval van indeling van de Doelgroeporganisatie bij groep 2, wordt het aandeel van de Begunstigde in de 
ontvangen steun volledig doorgestort aan de Begunstigde, conform artikel 10,2e alinea van het Besluit. 

Ingeval van indeling van de Doelgroeporganisatie bij groep 3, kan de ontvangen subsidie worden besteed aan 
de bedrijfskosten vermeld in artikel 3,2° van het Besluit, voor maximaal het begrote bedrag van die kosten, en 
zal de Begunstigde zijn aandeel in de ontvangen steun ontvangen, conform artikel 10,3e alinea van het Besluit 
en dit pro rata de steunaanvraag. 

3. WEIGERING VAN STEUN:  

De Doelgroeporganisatie zal zich inspannen om voornoemde steun aan te vragen, doch zij kan niet aansprakelijk 
worden gesteld indien de aangevraagde steun niet kan worden bekomen, om welke reden ook, behoudens 
ingeval van opzettelijke fout.  

4.  TERUGVORDERING VAN STEUN – EN INFORMATIEVERBINTENIS:  

Indien het Departement Cultuur, Jeugd en Media zou overgaan tot terugvordering van de steun, dan verbindt 
de Begunstigde zich ertoe om zijn aandeel in de steun, op eerste verzoek van het Departement Cultuur, Jeugd 
en Media en/of de Doelgroeporganisatie, terug te storten. Deze verbintenis tot terugstorten geldt niet indien de 
vraag tot terugvordering het gevolg is van een zware of opzettelijke fout vanwege de Doelgroeporganisatie.   

De Begunstigde bevestigt de juistheid van de door hem aangeleverde informatie en verklaringen en, ingeval van 
foutieve verklaringen, zal hij de Doelgroeporganisatie vrijwaren voor elke schade die hieruit zou voortvloeien.    

 
2 Als de berekende financieringsbehoefte positief is en de doelgroeporganisatie extra financiering nodig heeft om voorziene 
kosten van derden in de waardeketen te vergoeden. De organisatie heeft geen extra financiering nodig om een 
bedrijfsresultaat te boeken dat nul is of niet méér verlieslatend dan oorspronkelijk begroot voor 2020. 
3 Als de berekende financieringsbehoefte positief is en de doelgroeporganisatie extra financiering nodig heeft om een 
bedrijfsresultaat te boeken dat nul is of niet méér verlieslatend dan oorspronkelijk begroot voor 2020 en om voorziene 
kosten van derden in de waardeketen te vergoeden. 



De Begunstigde verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de Doelgroeporganisatie elk bijkomend stavingsstuk 
te bezorgen dat door de administratie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan de 
Doelgroeporganisatie zou worden gevraagd.  

 

III.  ALGEMEEN  

Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst heeft tot gevolg dat Partijen zich in een samenwerkingsverband, 
werkgever-werknemer-relatie of joint-venture bevinden.    
 

Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.  

Partijen verklaren hierbij dat ze de nodige inspanningen zullen leveren om eventuele geschillen in der minne te 

regelen. Ze zullen daarbij steeds de nodige discretie eerbiedigen. Indien geen minnelijke oplossing kan worden 

gevonden, zullen de geschillen met betrekking tot de afsluiting, geldigheid, interpretatie of de uitvoering van 

deze overeenkomst uitsluitend en ter definitieve beslechting van het geschil worden voorgelegd aan de hoven 

en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ***. 

 

 

Aldus gedaan op ………………………. te ………………………..  

In evenveel exemplaren als er Partijen zijn, waarbij elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  

 

Voor de Doelgroeporganisatie 

…………………………………………….. 

 

Voor de Begunstigde  

…………………………………………….. 

 

BIJLAGEN:  

-stavingstukken: 


