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AFKORTINGEN / WOORDENLIJST
Toegang/Gereguleerde
Diensten

De toegang tot de installaties voor diensten en de diensten die er worden
geleverd bedoeld in punt 2, a) van bijlage 1 van de Spoorcodex
(basisdiensten)

Toezichthoudend
orgaan

Het orgaan bedoeld in artikel 61 van de Spoorcodex

Site Manager

De beheerder van het betrokken station

Spoorcodex

De wet houdende de Spoorcodex van 30 augustus 2013 (en haar latere
amendementen)

Concessie

De oppervlakte/het lokaal die/dat NMBS de SO ter beschikking stelt om
er een ticketautomaat of een loket te plaatsen – het voorwerp van het
Contract Ticketingruimtes

Contract
Ticketingruimtes

Document waarin de modaliteiten geformaliseerd en gepreciseerd
worden van de Aanvraag van de SO met betrekking tot de Gereguleerde
Toegang die door dit STSL geregeld wordt en die aan de SO wordt
toegekend. Het document wordt door beide partijen ondertekend en geldt
voor een in dit document nader te bepalen duur.

Stationscontract

Het equivalent van het Contract Ticketingruimtes voor de Toegang en de
Gereguleerde Diensten bedoeld in het SPSA

Aanvraag

De uitdrukking van de behoeften van de SO die aan NMBS moet worden
meegedeeld via het speciaal daartoe bestemde formulier (zie bijlage 2)

SO

Spoorwegonderneming

IB

Beheerder van de spoorweginfrastructuur: de naamloze vennootschap
van publiek recht ‘Infrabel’

Partij

Een partij van het Contract Ticketingruimtes

RRS

Rail Related Services

SPSA

Statement for Passenger Stations Access of in het Nederlands
Referentiedocument Toegang tot de Reizigersstations

STSL

Statement for Ticketing Services Locations of in het Nederlands
Referentiedocument Toegang tot de Ticketingruimtes

ARAB

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

AREI

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
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1. INLEIDING
1.1. VOORAF
NMBS is een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht belast met verschillende opdrachten
van openbare dienst, waaronder het verwerven, ontwerpen, bouwen, vernieuwen, onderhouden en
beheren van de spoorwegstations, de stations zonder loket en hun aanhorigheden. NMBS is eigenaar
of beheerder van alle reizigersstations op het Belgische grondgebied, met uitzondering van het gebouw
van Louvain-La-Neuve. NMBS beheert niet alleen meer dan 550 stations in België, maar staat ook in
voor verschillende diensten in die installaties.

De Gereguleerde Toegang waarvan sprake is in dit document wordt geleverd conform artikel 9 van de
Spoorcodex die in dat kader richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21
november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte omzet (met inbegrip van haar latere
amendementen) alsook de Uitvoeringsverordening 2017/2177 van de Commissie van 22 november
2017 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten.

De principes inzake tarifering en de bedragen van de retributies worden vastgesteld conform de
artikelen 49 en 51 van de Spoorcodex.

Als stationsuitbater publiceert NMBS elk jaar drie referentiedocumenten:
-

het SPSA (Referentiedocument Toegang tot de Reizigersstations);

-

het STSL (Referentiedocument Toegang tot de Ticketingruimtes);

-

de Algemene Voorwaarden voor Toegang tot de Channel Terminal en de Intra-Schengen
Terminal van het station van Brussel-Zuid en tot de diensten die er geleverd worden.

Deze documentatie wordt op voorhand gepubliceerd zodat de SO desgevallend hun Aanvragen kunnen
indienen voordat de nieuwe dienstregeling in werking treedt.
De Gereguleerde Toegang die door dit STSL geregeld wordt, betreft de toekenning van een oppervlakte
in het station om er een loket of een ticketautomaat, dat wil zeggen de Concessie, uit te baten.
De SO die dat wensen kunnen een Aanvraag indienen bij de afdeling RRS van NMBS (zie 1.2.
Contacten) volgens de procedure beschreven in dit document.
Na validatie van de Aanvraag zal NMBS de betrokken SO uitnodigen om een Contract Ticketingruimtes
af te sluiten.
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1.2. CONTACTEN
Bevoegdheid

Gegevens

Single Point Of Contact voor de Rail
Related Services

NMBS
Rail Related Services
10-02 B-IA.02 - RRS
Frankrijkstraat 52-54
1060 Brussel
Tel.: +32.2.528.20.07
E-mail: Servicing@nmbs.be

Indienen van een Aanvraag

NMBS
Rail Related Services
Ter attentie van Hans Cieters
10-02 B-IA.02
Frankrijkstraat 52-54
1060 Brussel
E-mail : Servicing@nmbs.be

Betwisting van een factuur

NMBS
Rail Related Services
10-02 B-IA.02 - RRS
Frankrijkstraat 52-54
1060 Brussel
Kopie aan: NMBS
10-01 Directie Finance B-FI.243 - Credit Management
Frankrijkstraat 56-58
1060 Brussel
E-mail : 21.creditmngt@nmbs.be

NMBS beschrijft haar installaties en de Toegang die ze biedt met de grootste zorg in dit
Referentiedocument, maar kan evenwel niet garanderen dat deze beschrijving compleet en volledig
actueel is.
De SO worden verzocht contact op te nemen met de afdeling RRS voor iedere verduidelijking, met
name in verband met de patrimoniale of technische evoluties die zich zouden voordoen tussen de
publicatie van dit document en zijn geldigheidsperiode.
De afdeling RRS nodigt de lezers ook uit om iedere fout in dit document te melden door een e-mail te
sturen naar servicing@nmbs.be en verbindt zich ertoe die zo snel mogelijk recht te zetten.
Dit document is opgesteld in het Nederlands en het Frans, en is beschikbaar op de website van NMBS:
https://www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/rrs-services/rrs-services
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2.

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES

Als een van haar opdrachten van openbare dienst is NMBS onder andere belast met het beheer van
de ruimtes in de stations (space management). In dat kader probeert ze het best mogelijke evenwicht
te zoeken tussen openbare en commerciële ruimte om de reizigers meer comfort en veiligheid te
bieden.

2.1. PRINCIPE
Het doel van de Concessie is de toekenning aan de SO van een oppervlakte in het station om er een
loket of een ticketautomaat uit te baten die/dat verband houdt met de spoorvervoeractiviteit van de SO.
De oppervlakte en de specifieke eigenschappen van de Concessie zullen worden gedefinieerd in een
Contract Ticketingruimtes.
De SO draagt het risico in verband met de commerciële uitbating alleen. Bovendien is zij alleen
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. De SO zal de kwaliteit van de dienstverlening
periodiek controleren, ongeacht of ze de Concessie zelf uitbaat, via personeel of aangestelden.
Het goed of de ruimte wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin het/die zich bevindt en die gekend
is door de SO, die uitdrukkelijk erkent de staat van het goed volledig te kennen, met alle voor- en
nadelen, zichtbare en verborgen gebreken, zonder waarborg van inhoud en met alle actieve en
passieve erfdienstbaarheden.

2.2. INRICHTING VAN DE CONCESSIE
De Concessie wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevindt. De SO neemt alle
inrichtings-, voltooiings-, afwerkings-, en uitrustingswerken ten laste.
Als er voorafgaand aan de terbeschikkingstelling door NMBS werken moeten worden uitgevoerd in de
Concessie, dan zullen deze ten laste zijn van de SO volgens de procedure en de volgorde hieronder:
1. vraag aan NMBS om bepaalde werken uit te voeren;
2. haalbaarheidsstudie door NMBS;
3. offerte door NMBS;
4. schriftelijk akkoord van de SO over de offerte van NMBS;
5. aanvang van de werken.
Bovendien moet iedere aanpassing aan de inrichting van de Concessie vooraf worden aangevraagd bij
NMBS. Bij deze aanvraag moet een technisch dossier worden gevoegd dat o.a. een nauwkeurige
beschrijving van de werken, gedetailleerde plannen en een uitvoeringsplanning omvat.
De werken mogen pas starten na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door NMBS. De werken
worden uitgevoerd door de SO of onderaannemers en op haar kosten, tenzij anders overeengekomen
tussen de partijen. Na beëindiging van de werken bezorgt de SO op haar kosten NMBS de plannen
“as-built” van de uitgevoerde aanpassingen (plannen architectuur + plannen technische installaties) en
alle vereiste gelijkvormigheidsattesten.
Wanneer er toegestane aanpassingen worden uitgevoerd, kan NMBS vragen dat er een tussentijdse
plaatsbeschrijving op tegenspraak en op kosten van de SO wordt opgemaakt.
STSL-nl-2022
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Indien er aanpassingen worden uitgevoerd waarvoor NMBS geen toelating heeft gegeven, behoudt
NMBS zich het recht voor om deze aanpassingen teniet te (laten) doen op kosten van de SO en zonder
enige schadeloosstelling, noch voorafgaande ingebrekestelling.
De SO wordt ervan op de hoogte gebracht dat er leidingen, buizen, kabels of persluchtleidingen door
het goed kunnen lopen en aanvaardt de risico’s die gepaard gaan met de eventuele aanwezigheid
daarvan.
De SO moet de nodige contacten opnemen met de bevoegde maatschappijen, overheden en instanties,
met inbegrip van de IB en NMBS, om inlichtingen te verkrijgen over de aanwezigheid en, in voorkomend
geval, de ligging van de leidingen, buizen, kabels of persluchtleidingen.
Indien deze moeten worden verplaatst, aangepast of weggehaald, zal de SO alleen hiervoor alle
schikkingen in kwestie treffen en tegelijk NMBS hiervan op de hoogte houden. NMBS komt niet tussen
in de kosten, de vergoedingen of lasten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
De SO wordt als enige aansprakelijk geacht in geval van schade aan deze installaties ten gevolge van
werken en/of het gebruik van het goed.

2.3. PLAATSBESCHRIJVING OP TEGENSPRAAK BIJ INTREDE EN UITTREDE
Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de Concessie en de overhandiging van de sleutels door
NMBS, worden door NMBS en de SO de meterstanden opgenomen en een plaatsbeschrijving op
tegenspraak gemaakt. Deze plaatsbeschrijving is een integraal onderdeel van het Contract
Ticketingruimtes.
Op vraag van de Partijen kan ook in de loop van de bezetting een tussentijdse plaatsbeschrijving
worden opgemaakt (bv. na de inrichting van de Concessie door de SO).
NMBS bepaalt de voorwaarden om de Concessie terug in haar oorspronkelijke staat te herstellen op
het einde van het Contract Ticketingruimtes of in geval van vroegtijdige beëindiging. Standaard dient
de SO de concessie terug te bezorgen in haar oorspronkelijke staat, overeenkomstig de
plaatsbeschrijving bij intrede en/of de eventuele tussentijdse plaatsbeschrijvingen. De Concessie dient
vrij te zijn van alle constructies, funderingen, puin of resten van eender welk type, en in goede staat
van herstelling en onderhoud van allerlei aard. Als dit niet het geval is, kan NMBS dit zelf ten laste
nemen of een derde hiermee belasten, op kosten en risico van de SO. NMBS heeft evenwel het recht
om bij het einde van het Contract Ticketingruimtes schriftelijk te vorderen of te aanvaarden om
kosteloos eigenaar te worden van de door de SO gemaakte roerende investeringen die door
bestemming of toevoeging onroerend zijn geworden, alsook van de onroerende investeringen, zonder
dat de SO zich hiertegen kan verzetten of enige schadevergoeding kan vorderen, tenzij anders
overeengekomen tussen de partijen.
Voor de SO de sleutels teruggeeft wordt er een plaatsbeschrijving bij uittrede gemaakt, alsook een
analyse op tegenspraak die rekening houdt met de oorspronkelijke staat van de ruimte en de eventuele
tussentijdse plaatsbeschrijvingen.
NMBS stelt de plaatsbeschrijvingen op, in het bijzijn en met akkoord van de SO. De retributie die de
SO moet betalen voor het maken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving (tekst en foto’s) wordt
vastgesteld in het Contract Ticketingruimtes, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen.
Bij gebrek aan overeenstemming over de inhoud van de plaatsbeschrijving bij intrede en/of uittrede
stellen de twee Partijen een vastgoeddeskundige aan die voorkomt op de ABEX-lijst. Elk van Partijen
zal de helft van de kosten hiervoor dragen.
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2.4. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
De SO verbindt zich ertoe om het in concessie gegeven goed te gebruiken en te beheren als een goede
huisvader, en het te allen tijde in goede staat van herstelling en onderhoud te houden, zowel langs de
binnen- als de buitenkant.
Ze zal hiertoe regelmatig op haar kosten en onder haar verantwoordelijkheid de vereiste onderhoudsen herstellingswerken (laten) uitvoeren volgens de voorwaarden, termijnen en veiligheidsregels
opgelegd door NMBS. Indien de SO haar verplichtingen inzake herstelling en onderhoud niet nakomt
ondanks een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, behoudt NMBS zich het recht voor om, indien
nodig, de werken zelf uit te (laten) voeren uitsluitend op kosten en op risico van de SO. Deze kosten
zijn invorderbaar op louter vertoon van de factuur.
De SO moet incidenten, ongevallen, schade, vandalisme of kwaadwillige daden onverwijld melden aan
de Site Manager (tijdens de kantooruren) of aan het Security Operations Center (buiten de
kantooruren), indien er herstellingen moeten worden uitgevoerd ten laste van NMBS, op straffe van
aansprakelijk te worden gehouden voor de beschadigingen, de schade en alle schadelijke gevolgen bij
het uitblijven van informatie.
De technische interventies die NMBS uitvoert op vraag van de SO zullen aan deze laatste worden
aangerekend voor zover deze interventies onder de verantwoordelijkheid van de SO vallen of als deze
schade heeft veroorzaakt. Deze interventies zullen aan kostprijs worden gefactureerd.
Onverminderd artikel 11.4, b, 7, kunnen de werken die uitgevoerd worden in de Concessie of in het
station waar de Concessie zich bevindt geen aanleiding geven tot opzegging door de SO, noch tot
enige schadevergoeding of een lagere retributie, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen.

2.5. CONTROLE VAN, TOEGANG TOT EN BEZOEK AAN DE CONCESSIE DOOR NMBS
De SO geeft aan het personeel van de stationsbeheerder van NMBS en elke door haar aangeduide
persoon toelating voor een bezoek zonder vergoeding. Deze bezoeken zullen minstens 7 dagen op
voorhand worden aangekondigd, behalve in geval van hoogdringendheid. NMBS beslist alleen over het
dwingend karakter. Deze bezoeken dienen onder andere om na te gaan in welke staat het goed zich
bevindt, of het als een goede huisvader wordt beheerd, om de technische installaties te controleren of
om te verifiëren of de Concessievoorwaarden worden nageleefd.
NMBS is gerechtigd hiertoe alle documenten en attesten bij de SO of iedere andere instantie te
raadplegen.

2.6. BEVEILIGING VAN DE CONCESSIE
De SO is verantwoordelijk voor de veiligheid in de Concessie.
In geval van een ongeval, schade, diefstal of geweld zal de SO NMBS en de bevoegde instanties zo
snel mogelijk op de hoogte brengen. De contactpersonen hiervoor worden vermeld in het Contract
Ticketingruimtes.
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2.7. AANPASSING VAN DE EXPLOITATIEVOORWAARDEN DOOR NMBS
De SO erkent het recht van NMBS om alle aanpassingen m.b.t. de reizigersbewegingen aan te brengen
die ze nuttig acht (sluiten en openen van in- en uitgangen, inrichting van de openbare ruimtes in de
stations, aanpassing van de openingsuren en -dagen van de stations enz.) zonder dat deze
aanpassingen aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of vermindering van de retributie.

2.8. AANPASSING VAN DE INRICHTING VAN DE CONCESSIE
Er mogen geen constructies of technische installaties worden opgericht – ook al zijn ze demonteerbaar
– of aanpassingen aan de concessie worden aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van NMBS. NMBS behoudt zich het recht voor om installaties die zonder toelating zouden
zijn opgericht op kosten van de SO te laten weghalen en dit na een ingebrekestelling via een
aangetekend schrijven.
Indien NMBS een dergelijke toelating aflevert, ontslaat dit de SO geenszins ervan de door de geldende
wetten en reglementen voorgeschreven vereiste vergunningen op haar kosten te bekomen bij de
bevoegde instanties, alvorens de werken aan te vatten en dit onverminderd het artikel 7.1.

2.9. OPENINGSUREN – OPENINGSDAGEN
Op vraag van NMBS kunnen er punctueel speciale openings-/sluitingstijden of -dagen worden opgelegd
volgens samen overeen te komen voorwaarden.
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3.

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG EN BEHANDELINGSTERMIJN
3.1. ALGEMENE PRINCIPES EN MODALITEITEN

Elke SO die gebruik wenst te maken van de Gereguleerde Toegang die geregeld wordt in dit document,
moet contact opnemen met NMBS, hetzij per e-mail op het volgende adres: servicing@nmbs.be of
per brief op het volgende adres: NMBS, Rail Related Services, 10-02 B-IA.02, Frankrijkstraat 52-54,
1060 Brussel – Ter attentie van Hans Cieters.
De communicatie vindt plaats in het Nederlands of het Frans.
Elke Aanvraag zal op niet-discriminerende wijze worden behandeld. De ruimte zal worden toegewezen
in verhouding tot de frequentie, de capaciteit en de reizigersstromen van de treinen van de SO die halt
houden in het betrokken station.
Het station (de stations) van de Aanvraag mag (mogen) enkel een station(s) zijn dat (die) deel uitmaakt
(uitmaken) van het vervoersplan van de SO en waarvoor er een Stationscontract bestaat.
De gevraagde oppervlaktes in het station moeten altijd in verhouding staan tot het activiteitenvolume
dat de SO in het station ontwikkelt en moeten verband houden met de verkoop van de producten van
de SO.

3.2. VOORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG
Om ontvankelijk te zijn dient de Aanvraag van de SO te worden ingediend via het hiervoor voorziene
formulier (bijlage 2) en aan de volgende voorwaarden te beantwoorden. De Aanvraag moet:


opgesteld zijn in het Nederlands of het Frans;



vergezeld zijn van een kopie van de vergunning van spoorwegonderneming.

3.3. VOORWAARDEN VOOR GELDIGHEID VAN DE AANVRAAG
Opdat de aanvraag geldig zou zijn, moet de SO de volgende inlichtingen aan NMBS meedelen zodat
ze haar eigen verplichtingen kan vervullen, met name op het vlak van veiligheid:


de gegevens van de contactpersoon van de SO die in staat is om iedere vraag om verduidelijking
te beantwoorden;



vermelden welke entiteiten en personen gemachtigd zijn om in naam van de SO dwingende
operationele beslissingen te nemen;



vergezeld zijn van het bewijs dat de SO bij de IB minstens een rijpad heeft aangevraagd waar
het station (de stations) waartoe de toegang wordt gevraagd deel van uitmaakt (uitmaken) (om
effectief toegang te krijgen tot de betrokken stations moet het bewijs worden bezorgd dat de
gevraagde rijpaden effectief werden toegekend);



het bewijs leveren van de verzekeringsdekking (zie 10. Verzekering);



vergezeld zijn van alle elementen die noodzakelijk zijn om een factuur op te stellen, met name
de naam, het btw-nummer, het adres en de dienst die betrokken is bij de betaling van de factuur,
het bestelnummer, enz. (zie 4.2).



betrokken station(s);
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gewenst type Ticketingruimte: identificatie van de behoeften (functies van de bezetting, geraamd
aantal te bedienen reizigers die gelijktijdig aanwezig zijn, raming van de gewenste oppervlakte,
termijn waarbinnen men de lokalen in gebruik wenst te nemen, specifieke technische vereisten
bijvoorbeeld wateraansluiting, afvoer, mogelijkheid tot internetverbinding, enz.);



ruimte voor ticketautomaten: geraamd aantal en gewenste inplanting;



andere elementen die relevant zijn voor de Aanvraag.

3.4. BEHANDELINGSTERMIJN VAN DE AANVRAGEN
Niettegenstaande onderstaande maximum termijn raadt NMBS de SO steeds aan om – met het oog op
een optimale behandeling van de Aanvraag – haar aanvraagdossier zo vroeg mogelijk in te dienen.
De NMBS geeft een antwoord aan de SO binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
ontvangstdatum
van
het
volledig
Aanvraagdossier
(zie
ontvankelijksheidsen
geldigheidsvoorwaarden).
Indien de Aanvraag onvolledig is, zal de NMBS zo snel mogelijk contact nemen met de SO en haar
naar de ontbrekende elementen vragen. De bovenvermelde termijn wordt geschorst vanaf de notificatie
van de NMBS aan de SO tot ontvangst van de ontbrekende gegevens door NMBS.
Voor zover de SO aantoont dat ze effectief de rijpaden gekregen heeft voor het station/de stations
waarvoor een Aanvraag is ingediend en de voorwaarden bedoeld in de artikelen 6 en 10 vervuld zijn,
maken NMBS en de SO de bestelling bindend door de ondertekening van het Contract
Ticketingruimtes.

3.5. COÖRDINATIEPROCEDURE
Wanneer de NMBS, in haar hoedanigheid van exploitant van een dienstvoorziening zoals vermeld in
punt 2 van bijlage I van de Belgische Spoorcodex, een aanvraag om ticketingruimte in één of meerdere
stations ontvangt, en indien deze aanvraag niet verenigbaar is met een andere aanvraag of met een
reeds toegewezen capaciteit, dan zal zij trachten door overleg en coördinatie met de aanvragers alle
aanvragen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen.
De NMBS zal, naar gelang van het geval, de verschillende opties onderzoeken met het oog op het
inwilligen van alle onverenigbare aanvragen. Voor zover zij geen extra investeringen in middelen of
installaties vergen, zullen die opties, indien nodig, maatregelen omvatten om de beschikbare capaciteit
in de dienstvoorzieningen van de NMBS te maximaliseren. Bovendien zal elke wijziging van reeds
toegekende toegangsrechten voorafgaandelijk ter instemming aan de betrokken aanvrager worden
voorgelegd.
Indien een concreet geval dit noodzaakt, kunnen de NMBS en de aanvragers gezamenlijk de
toezichthoudende instantie verzoeken om als waarnemer aan de coördinatieprocedure deel te nemen.
Wanneer capaciteit beschikbaar is die aan de behoeften van alle aanvragers voldoet of wanneer die
naar verwachting tijdens of na de coördinatieprocedure beschikbaar zal zijn, gaat de NMBS niet op
zoek naar een haalbaar alternatief en wijst de aanvraag in kwestie niet af.
Als daarentegen de onverenigbare aanvraag niet kan worden ingewilligd na de coördinatieprocedure,
dan zal de NMBS de betrokken aanvrager daarvan onverwijld informeren. In dat geval, tenzij de
betrokken aanvrager hiervoor geen interesse heeft, zullen de NMBS en deze aanvrager samen
beoordelen of er levensvatbare alternatieven bestaan, in overeenstemming met Artikel 12 van de
Uitvoeringsverordening 2017/2177.
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4.

TARIFERINGSMETHODE VAN DE RETRIBUTIES EN FACTURATIE
4.1. TARIFERINGSMETHODE VAN DE RETRIBUTIES

4.1.1. RETRIBUTIE
De SO betaalt een retributie zoals jaarlijks gepubliceerd op de website van NMBS (bijlage 1 aan het
STSL) en vastgelegd in het Contract Ticketingruimtes.
Berekeningsmethode voor de retributies Ticketingruimtes:
Het tarief voor ticketingruimtes voor het jaar J is gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten voor
concessieruimtes in de stations, aangepast aan de lokalisatiefactor van het jaar J-1 om rekening te
houden met de lokale karakteristieken van elk station (vastgoedmarkt) en jaarlijks geïndexeerd in
functie van de index van de consumptieprijzen.



Concessie voor loketruimtes: de retributie is uitgedrukt in EUR/m²/jaar
Concessie voor ticketautomaten: de retributie is uitgedrukt in EUR/maand/automaat

Het gedetailleerd tarief per station voor alle stationscategorieën is vermeld in de tabellen “Tarief
loketten” en “Tarief ticketautomaat” in bijlage 1.

4.1.2. BTW
De terbeschikkingstelling van ruimte in het station is onderworpen aan de btw.

4.1.3. BELASTINGEN, LASTEN EN TAKSEN
De SO moet alle belastingen, lasten en taksen met betrekking tot de Concessie voldoen, met inbegrip
van die die ten laste van NMBS zijn en dit tot volledige ontlasting van NMBS.

4.1.4. VERBRUIK
De SO mag haar elektriciteits- en (eventueel) gasleverancier vrij kiezen. Voor elke verandering van
leverancier met een lopend contract geldt een opzeg van 3 maanden.
De SO zal een van de volgende opties kiezen, die vermeld zal worden in het Contract Ticketingruimtes:
-

De Concessie beschikt over een individuele aansluiting op het openbaar net. De SO wikkelt alle
formaliteiten af met de lokale beheerder van het openbaar net en met de energieleverancier.

-

De Concessie is aangesloten op het net van NMBS en de SO tekent in op het inkoopcollectief van
NMBS. Door het Contract Ticketingruimtes te ondertekenen en deze optie te kiezen, verleent de
SO NMBS een mandaat om de voor de Concessie benodigde energie aan te kopen. NMBS
behoudt zich het recht voor om van leverancier te veranderen in functie van de gesloten
overheidsopdrachten.

-

De Concessie is aangesloten op het net van NMBS en de SO tekent NIET in op het
inkoopcollectief van NMBS. Enkel het gebruik van het betrokken net wordt aan de SO
gefactureerd aan de voorwaarden die vermeld worden in het Contract Ticketingruimtes. De meters
moeten toegankelijk blijven voor NMBS om het verbruik te kunnen controleren.
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De kosten voor installatie van de elektriciteit, de verwarming, het water enz. en de berekening van het
verbruik zijn ten laste van de SO. De geldende voorwaarden worden gepreciseerd in het Contract
Ticketingruimtes.
Alle kosten voor de verbruiksgoederen, met name elektriciteit, verwarming, airco, ventilatie en water
zijn steeds ten laste van de SO.
Voor zover deze kosten niet forfaitair deel uitmaken van de retributie, wordt het verbruik aan de SO
gefactureerd op basis van de meterstand die vermeld wordt in de plaatsbeschrijving bij intrede (artikel
2.3). Er worden maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks provisies aan de SO aangerekend en er zal
jaarlijks een afrekening worden opgemaakt. Deze provisies kunnen jaarlijks herzien en aangepast
worden aan het werkelijke verbruik.
NMBS en de SO verbinden er zich toe alle wettelijke verplichtingen na te komen die opgelegd worden
door de geldende en toekomstige regelgeving inzake elektriciteit, water en gas.

4.1.5. KOSTEN
De SO dient alle kosten te voldoen, zoals die voor onderhoud, herstellingen, investeringen en alle
prestaties die zij geniet en die geleverd worden door NMBS, tenzij uitdrukkelijk bepaald is dat die niet
voor haar rekening zijn.

4.2. FACTURATIE
De SO moet op het ogenblik van de indiening van de aanvraag alle noodzakelijke informatie bezorgen
voor een goed verloop van het facturatieproces:
-

de gegevens van de contactpersoon binnen het financiële departement van de SO;

-

de bankgegevens van de SO;

-

het btw-nummer van de SO;

-

de referenties die noodzakelijk zijn voor de facturering (bijvoorbeeld purchase order).

NMBS stuurt maandelijks een factuur, die 1/12 van de retributie op jaarbasis bedraagt. De variabele
kosten bovenop de retributie worden eenmaal per jaar op het eind van het contractjaar aangerekend.
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5.

BETALING
5.1. BETALINGSTERMIJN VAN DE FACTUREN

De facturen van NMBS moeten betaald worden via een Europese domiciliëring (SEPA-mandaat). Zij
worden uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum ter betaling aangeboden.

5.2. BETWISTING VAN DE FACTUUR
Facturen worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de SO indien ze niet binnen de
15 kalenderdagen na hun uitgifte betwist worden bij de afdeling RRS van NMBS (zie punt 1.2 –
Contacten).
De betwisting van de factuur ontslaat de SO geenszins van de verplichting om over te gaan tot betaling
van de niet-betwiste elementen van de factuur.
NMBS onderzoekt de betwisting en bezorgt haar antwoord binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst
van de betwisting.

5.3. GEVOLGEN BIJ NIET-BETALING
De SO wordt verondersteld in gebreke te zijn gesteld voor de betaling van alle niet-voldane facturen
door het louter overschrijden van de vervaldatum zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling
nodig is.
De facturen die niet schriftelijk betwist zijn op de vervaldag, worden verondersteld definitief aanvaard
te zijn.
Voor iedere niet-voldane factuur zijn, van rechtswege en zonder dat er een bijkomende
ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldatum verwijlintresten verschuldigd aan het wettelijk tarief of,
in voorkomend geval, aan het tarief bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten.
NMBS kan eveneens een bijkomende schadevergoeding vorderen van 10 % van de totale
achterstallen, met een minimum van € 25.
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6.

GARANTIE
6.1. PRINCIPE

De SO waarborgt de betaling van de verschuldigde bedragen aan NMBS aan de hand van een
borgtocht bij de Deposito- en Consignatiekas of door een bankgarantie op eerste verzoek ten gunste
van NMBS bij een financiële instelling die erkend is binnen de eurozone en op de website van de
Nationale Bank van België opgenomen is in de lijst van de ‘Kredietinstellingen met vergunning in België’
of van de ‘Kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte ressorteren en het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer
bancaire diensten te verrichten’.
Het bedrag van de waarborg moet gelijk zijn aan 30 % van het jaarbedrag van het contract ongeacht
het door de SO gekozen waarborgtype. Bij jaarlijks hernieuwbare contracten is de 30 % van toepassing
op de jaarwaarde van het contract en wordt de financiële waarborg elk jaar opnieuw vastgesteld.
Vanaf de dag die volgt op de vervaldag van een factuur mag NMBS zonder voorafgaande
ingebrekestelling gebruikmaken van deze bankgarantie op eerste verzoek. Op straffe van opschorting
van de levering van prestaties door NMBS moet de SO de financiële waarborg binnen vijf
kalenderdagen opnieuw samenstellen.

6.2. AANPASSING VAN DE WAARBORG
Het bedrag van de waarborg moet door de SO aangepast worden in overeenstemming met de
voorwaarden van het Contract Ticketingruimtes en in ieder geval wanneer de oorspronkelijke retributie
verhoogd is met 20% ingevolge een indexering of een andere reden.
De SO dient de waarborg aan te passen binnen de maand na schriftelijke ingebrekestelling door NMBS
en dient het bewijs te leveren van deze aanpassing binnen dezelfde termijn.
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7.

NALEVING VAN DE REGELGEVING
7.1. HIËRARCHIE VAN DE GELDENDE NORMEN EN REGELGEVINGEN

Elk van de Partijen verbindt zich ertoe de wettelijke en reglementaire voorschriften die gelden in het
kader van de uitvoering van het Contract Ticketingruimtes na te leven, met name de voorschriften
betreffende spoorwegpolitie, hygiëne, veiligheid van het personeel of ook het verkeer van de
behandelingstoestellen in de betrokken installaties.
De SO verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het plaatselijke politie- en
gemeentereglement, van het huishoudelijke reglement dat van toepassing is in het station waar het
goed in Concessie wordt gegeven en van alle documenten die eventueel bij het Contract
Ticketingruimtes gevoegd zijn en verbindt zich ertoe deze na te leven.
Het Contract Ticketingruimtes zal steeds voorrang hebben op alle andere geldende documenten en
reglementen, behoudens dwingende bepalingen en in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement.
De SO verbindt zich ertoe alle wettelijke voorschriften strikt na te leven, alsook alle orde- en
politiemaatregelen die NMBS en de IB nemen in het belang van de algemene en de
spoorwegexploitatieveiligheid.
Onverminderd de verplichtingen opgelegd door de gecoördineerde wetten van 18 juli 1996 (art.1 § 1, 6
en 52) op het gebruik van de talen in bestuurszaken is de SO onderworpen aan de volgende
bepalingen:


de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, worden minstens
opgesteld in de taal (talen) van het gebied;



de klanten moeten correct in deze taal (talen) onthaald en bediend worden;



er moet rekening worden gehouden met het internationale karakter van bepaalde stations (die
bijvoorbeeld bediend worden door hogesnelheidstreinen), ongeacht of ze toeristisch zijn of niet,
en de SO moet voldoende meertalig personeel voorzien dat een uitstekende kennis heeft van
het Nederlands en het Frans, en een goede mondelinge beheersing van het Duits en het
Engels.

7.2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN
Dit STSL bevat de regels die van toepassing zijn op de relaties tussen NMBS, in haar hoedanigheid
van beheerder van de stations, en de SO die de toekenning van een oppervlakte in het station vraagt
om er een loket of een ticketautomaat uit te baten. Het zal als bijlage worden opgenomen in het Contract
Ticketingruimtes dat desgevallend de aanvaarding van de Aanvraag van de SO zal bevestigen en de
specifieke bijhorende modaliteiten zal preciseren.
Het Contract Ticketingruimtes vormt het volledige akkoord van de Partijen over het onderwerp en
annuleert en vervangt iedere voorgaande overeenkomst of communicatie, schriftelijk of mondeling, over
hetzelfde onderwerp tussen de Partijen of hun vertegenwoordigers.
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Voor elke wijziging van het Contract Ticketingruimtes is een door beide partijen ondertekend
amendement vereist. Als uitzondering op dit beginsel kan elke wijziging van een aanhangsel van het
Contract Ticketingruimtes geschieden door middel van een uitwisseling van e-mails met
ontvangstbevestiging waarin de partijen bevestigen met de wijziging in kwestie in te stemmen.
In het geval dat enige bepaling uit het Contract Ticketingruimtes of uit dit document nietig zou zijn, dan
blijven de andere bepalingen van toepassing tussen de Partijen, waarbij de Partijen zich ertoe
verbinden te goeder trouw te onderhandelen om in de mate van het mogelijke de geest van de nietige
of geannuleerde bepalingen onder een andere bepaling weer in te voeren.
Indien het wettelijke of reglementaire kader wijzigt of in het geval van een beslissing van het
toezichthoudende orgaan of van de regering, verbinden de Partijen zich ertoe om, voor zover dat nodig
is, de nodige aanpassingen aan te brengen aan het Contract Ticketingruimtes.

7.3. AARD VAN DE AAN DE SO TOEGEKENDE RECHTEN EN UITSLUITING VAN DE WETTEN
OP DE HUUROVEREENKOMSTEN VOOR HOOFDVERBLIJFPLAATS, DE WET OP DE
HANDELSHUUR, DE PACHT, DE ERFPACHT, HET OPSTALRECHT EN HET
EXCLUSIVITEITSRECHT
De SO beschikt over een precair recht op het in Concessie gegeven goed dat deel uitmaakt van het
openbaar domein van NMBS en is voorts onderworpen aan de reglementaire verplichtingen van artikel
9 van de Spoorcodex en aan de controle van het Toezichthoudende orgaan. De SO erkent dat noch de
huurregels van het Burgerlijk Wetboek, noch de wet van 20 februari 1991 betreffende de
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats, noch de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, noch de pachtwet van 4 november 1969, noch het erfpachtrecht, noch
het opstalrecht voorzien in de wetten van 10 januari 1824 van toepassing zijn.
Deze overeenkomst omvat geen enkel exclusiviteitsrecht. NMBS houdt zich het recht voor om derden
vergelijkbare Concessies op haar goederen toe te kennen zonder dat de SO zich hiertegen kan
verzetten en/of enige vergoeding kan eisen.

7.4. EENZIJDIGE WIJZIGING VAN HET CONTRACT TICKETINGRUIMTES
NMBS behoudt zich het recht voor om eenzijdig bepaalde contractuele bepalingen te wijzigen in het
geval de wet of het Toezichthoudende Orgaan dit oplegt of wanneer een dergelijke aanpassing
gerechtvaardigd is in het kader van een goed beheer van de goederen van NMBS en/of haar bestuur.
De SO kan zich hier niet tegen verzetten.
Bovendien, conform artikel 9 van de Spoorcodex, verbindt NMBS zich ertoe dat, wanneer ze een
Contract Ticketingruimtes met een eerste SO heeft gesloten en vervolgens een Aanvraag van een
andere SO ontvangt waarvan de draagwijdte in conflict komt met het Contract Ticketingruimtes dat
gesloten werd met de SO (met name wegens capaciteitsgebrek in de stations), ze alles in het werk zal
stellen om deze Aanvraag en het bestaande Contract Ticketingruimtes met elkaar te verzoenen om de
rechten die eruit voortvloeien te vrijwaren. In voorkomend geval kan er een werkbaar alternatief worden
overwogen om tegemoet te komen aan de Aanvraag die in conflict komt met een Bestaand Contract
Ticketingruimtes. Indien beide evenwel niet met elkaar verzoend kunnen worden, behoudt NMBS zich
het recht voor om over te gaan tot eventuele aanpassing van een bestaand Contract Ticketingruimtes
– eventueel opgelegd door het Toezichthoudende Orgaan – om het Contract Ticketingruimtes en de
conflicterende Aanvraag op een zo billijk mogelijke manier met elkaar te verzoenen.
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Tot slot kan dit STSL door NMBS worden aangepast voor elk nieuw kalenderjaar (publicatie van de
nieuwe documentatie verschillende maanden vóór inwerkingtreding). In dat geval zal de SO
geïnformeerd worden en verondersteld worden ermee te hebben ingestemd. Dit document zal dan
automatisch een integraal bestanddeel worden van het Contract Ticketingruimtes.
Indien door deze aanpassing(en) essentiële elementen van het Contract Ticketingruimtes worden
gewijzigd, kan de SO het contract beëindigen mits een vooropzeg van drie maanden die, om geldig te
zijn, formeel betekend moet worden aan NMBS binnen de maand die volgt op de mededeling van de
wijziging.

7.5. VERKRIJGEN VAN DE NOODZAKELIJKE VERGUNNINGEN
De SO verbindt er zich toe om de benodigde vergunningen, toelatingen en wettelijke keuringen, en de
eventuele verlengingen, aanpassingen of vernieuwingen die betrekking hebben op de Concessie die
haar wordt toegekend, aan te vragen en te verkrijgen.
Tenzij anders overeengekomen, bezorgt de SO aan NMBS de verkregen vergunningen, toelatingen en
wettelijke keuringen alvorens de Concessie uit te baten, alsook iedere vernieuwing, aanpassing of
verlenging gedurende de exploitatie. De SO verbindt er zich toe de Concessie niet uit te baten zolang
zij niet in het bezit is van deze documenten. Gedurende de exploitatie moet de SO de installaties van
de Concessie laten keuren volgens de wettelijke periodiciteiten. De SO moet de keuringsattesten, nodig
in het brandpreventiedossier volgens de codex van het welzijn op het werk (boek III deel 3), aan NMBS
bezorgen zodra ze die ontvangt.
De weigering of de intrekking van een vergunning/toelating/een keuring of een negatieve keuring
ontslaat de SO geenszins van haar contractuele verplichtingen, met inbegrip van de betaling van de
retributie.
In geval van weigering of intrekking van vergunning/toelating of negatieve wettelijke keuring, kan NMBS
conform artikel 11.4 een einde stellen aan de bezetting en bij tekortkoming door de SO een
schadevergoeding eisen conform het artikel 11.5. De SO kan op geen enkele schadevergoeding
aanspraak maken.
NMBS kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de voormelde feiten.
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8.

AANSPRAKELIJKHEID
8.1. PRINCIPES

Behalve in geval van overmacht of fout van de andere Partij, draagt elke Partij de geldelijke gevolgen
van de schade die door haar fout, of door de fout van de personen voor wie ze instaat, of die te wijten
is aan zaken onder haar hoede, veroorzaakt zou zijn:
-

aan de andere Partij en haar personeel, alsook aan haar goederen en de goederen waar ze op
de een of ander wijze houder van is;

-

aan de persoon en de goederen van derden, alsook aan reizigers en hun goederen;

-

aan zichzelf, aan haar personeel of aan personen voor wie ze instaat, alsook aan haar eigen
goederen.

In geval van een verwijtbare tekortkoming door een Partij aan haar plichten uit hoofde van het Contract
Ticketingruimtes is deze Partij ertoe gehouden de andere Partij binnen de hieronder bepaalde grenzen
te vergoeden voor alle geleden schade die voortvloeit uit deze tekortkoming.
Verder is elke partij aansprakelijk tegenover derden volgens de regels van het gemene recht. Bijgevolg:
als een derde die schade heeft geleden door toedoen van een van de Partijen, verhaal zou uitoefenen
tegenover de andere partij, dan vrijwaart de verantwoordelijke partij de andere partij tegen elk verhaal,
en verbindt zij zich ertoe het verhaal ter zake te aanvaarden van de partij tegen wie de claim gericht
werd.

8.2.

GOED GELEGEN IN DE BUURT VAN EEN SPOORLIJN IN DIENST

De SO is zich, in voorkomend geval, bewust van de nabijheid van een spoorlijn in dienst. Zij verklaart
bijgevolg expliciet ervan af te zien NMBS en de uitbater(s) van de spoorlijn te vervolgen voor schadelijke
gevolgen zoals lawaai, trillingen, stof en ongemakken die veroorzaakt worden door de exploitatie van
de naburige spoorlijn.

8.3. BIJZONDERE GEVALLEN
a) Onderhoudswerken aan en bouwwerken in de installaties
NMBS heeft het recht om alle nodige werken uit te voeren die ze gepland heeft met het oog op de
uitbreiding, de modernisering, de renovatie en het onderhoud ervan. NMBS brengt elke SO op de
hoogte van de geplande werken die mogelijk een impact kunnen hebben op de toegang tot de
ticketingruimte, zodra ze over de definitieve planning van de werken beschikt en ten laatste een maand
voor de start van de werken. NMBS zal overleggen met alle SO om de eventuele ongemakken door de
werken tot een minimum te beperken.
Behalve in geval van opzettelijke fout van NMBS ziet de SO af van elke schadevergoeding voor overlast
en schade die zij, haar reizigers, haar personeel, haar onderaannemers of leveranciers zouden lijden
door de werken.
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De SO verbindt er zich toe om op haar kosten alle benodigde werken of aanpassingen uit te voeren en
daarbij strikt de voorwaarden na te leven die NMBS en de IB haar opleggen, met als doel de veiligheid
van haar installaties, de spoorwegexploitatie en de klanten van de spoorwegen te verzekeren.
De SO moet het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen naleven.
De SO moet de Codex voor het welzijn op het werk volgen.
Bij inrichting van de ruimtes dient de SO de voorschriften voorgeschreven door de NMBS aangaande
concessies te volgen, inclusief het voorleggen van het ontwerp en uitvoeringsplan voor advies in het
kader van de brandveiligheid. Deze regels, specifiek voor elk station, zijn verkrijgbaar op eenvoudig
verzoek van de SO.
De SO zal in het kader van de uitvoering van de werken kennis nemen van de voorschriften die vermeld
worden in onderstaande documenten en deze naleven:


het boekje “Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS”;



de wet van 25 juli 1891 op de politie der spoorwegen, gewijzigd door het koninklijk besluit van
20 december 2007;



bundel 61 – (laatste versie), uitgegeven door Infrabel, betreffende de 'Bijkomende bepalingen
bij het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken'. Bundel 61 wordt
aangevuld met het addendum 'Toepassing van de bepalingen van bundel 61 voor de
opdrachten beheerd door NMBS'.



bundel 63 “Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werken beheerd door
Infrabel”, laatste versie, gepubliceerd door Infrabel. Bundel 63 (laatste versie) wordt aangevuld
met het addendum 'Toepassing van de bepalingen van bundel 63 voor de opdrachten beheerd
door NMBS'.

Deze documenten kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de contactpersoon binnen
NMBS.
De SO verbindt er zich toe haar personeel of aangestelden, de aannemers en hun onderaannemers
belast met de uitvoering van de werken te informeren over deze voorschriften, deze te doen naleven
en op de hoogte te houden van hun wijziging(en).
b) Niet-geplande werken in de installaties en sluiting van het Station
In geval van storing aan een installatie waardoor die niet gebruikt kan worden, kan NMBS zich verplicht
zien om bepaalde installaties (met name roltrappen, toegangen, ...) zonder voorafgaande kennisgeving
onmiddellijk te sluiten gedurende de tijd die nodig is om die te herstellen.
In uitzonderlijke omstandigheden, met name op vraag van de politiediensten of in geval van gevaar
voor de veiligheid van de gebruikers, kan (een deel van) het station gesloten worden.
Behalve in geval van opzettelijke fout van NMBS ziet de SO af van elke schadevergoeding voor overlast
en schade die zij, haar reizigers, haar personeel, haar onderaannemers of leveranciers zouden lijden
door de werken of bovengenoemde omstandigheden.
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9.

OVERMACHT
9.1. DEFINITIE

Wordt beschouwd als geval van overmacht: elke gebeurtenis die niet tegengehouden kan worden,
onvoorzienbaar is en buiten de wil valt van de Partij die ze inroept en die de uitvoering van alle
verplichtingen van die Partij, of van een gedeelte ervan, onmogelijk maakt.
De partijen kunnen op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen of
voor vertraging in de uitvoering van hun contractuele verplichtingen indien deze niet-naleving of deze
vertragingen voortvloeien uit een onvermijdbare en onverwachte omstandigheid buiten de wil van de
partijen om en die redelijkerwijs niet voorzien kon worden bij de sluiting van het Contract
Ticketingruimtes, zoals: oorlog, opstanden, sabotage, natuurrampen (bijvoorbeeld: overstromingen,
aardbevingen, tornado’s), gebeurtenissen van sanitaire aard (epidemieën, pandemieën, …),
ontploffing, brand of boycot.
Een staking, met inbegrip van een sectoriële staking, lock-out, bezetting van werkruimtes, e.d. worden
steeds beschouwd als een geval van overmacht.
De Partijen komen overeen dat sneeuw en winterse omstandigheden, behalve in uitzonderlijke
situaties, geen geval van overmacht vormen.
De Partij die overmacht inroept, brengt de andere Partij daar onverwijld van op de hoogte met alle
beschikbare communicatiemiddelen, en bevestigt dit per aangetekende brief met ontvangstbevestiging;
ze vermeldt de geschatte duur van de gebeurtenis, de verplichtingen waarvan de uitvoering in het
gedrang komt en de maatregelen die ze voorstelt om de gevolgen van de gebeurtenis te beperken.

9.2. GEVOLGEN
De Partijen dragen geen enkele verantwoordelijkheid en hebben geen enkele verplichting tot
vergoeding van door één van hen opgelopen schade wegens het niet-uitvoeren of gebrekkig uitvoeren
van al hun verplichtingen of een deel ervan, als die niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering te wijten is
aan overmacht.
Contractuele verplichtingen die wegens overmacht tijdelijk niet kunnen worden nagekomen, worden
dan opgeschort voor de volledige duur van die gebeurtenis en de gevolgen ervan.
De Partijen overleggen om te bekijken welke alternatieve oplossingen aangenomen kunnen worden.
Als de gebeurtenis van overmacht de voortzetting van de uitvoering van het Contract Ticketingruimtes
definitief onmogelijk maakt, of als de Prestaties gedurende meer dan dertig (30) dagen opgeschort
worden, dan kan het Contract Ticketingruimtes van rechtswege ontbonden worden vanaf de
kennisgeving die per aangetekende brief door een van de Partijen aan de andere wordt overgemaakt.
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10. VERZEKERING
Om haar verantwoordelijkheid zoals omschreven onder artikel 8 in te dekken, is de SO verplicht de
nodige verzekeringspolis(sen) af te sluiten in functie van het voorwerp van de concessie en de aard
van haar activiteiten, en dit voor de volledige duur van het Contract Ticketingruimtes.
De af te sluiten polissen zijn de volgende:
-

een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming om de lichamelijke letsels, de
materiële en de immateriële schade aan NMBS, aan de werknemers van NMBS en/of derden
te dekken;

-

een Brandverzekering – Huurdersaansprakelijkheid om de schade te dekken aan de ruimte
die in concessie gegeven wordt door een brand of door elk ander gerelateerd risico, waaronder
met name glasbreuk, waterschade, elektrisch risico, e.d.
Deze polis moet voorzien:
o

het niet toepassen van het proportionaliteitsbeginsel in geval van schade;

o

een luik ‘verhaal van derden’ in geval van schade ontstaan in de concessie met
uitbreiding naar goederen van derden of naar goederen van NMBS die geen deel
uitmaken van de concessie. De verzekeringspolis moet uitdrukkelijk vermelden dat
NMBS voor dat luik van de waarborg de hoedanigheid van derden bezit.

Deze polissen moeten in alle gevallen de volgende bepalingen hernemen:


een clausule volgens dewelke een opheffing van de waarborgen of de stopzetting van de polis
enkel gevolgen zal teweegbrengen ten aanzien van NMBS na 30 dagen te rekenen vanaf de
datum waarop NMBS op de hoogte gebracht werd van deze beslissing aan de hand van een
aangetekend schrijven van de verzekeraar van de SO;



een afstand van verhaal ten aanzien van NMBS, van haar vertegenwoordigers en aangestelden,
evenals ten aanzien van hun verzekeraar.

De SO zal de verzekeringsattesten voorleggen die de geldigheid van de polis(sen) staven, evenals het
betalingsbewijs van de premies, en dit alvorens de concessie in gebruik genomen wordt en op elke
verjaardag van het Contract.
Indien NMBS dergelijke verzekeringspolissen afsluit:


zal de SO kunnen kiezen hierop aan te sluiten of niet, te haren laste. Dit zal in het Contract
vermeld worden;



indien de SO geen bewijs van dekking of een passende dekking levert, dan heeft NMBS het
recht de SO voor deze verzekeringspolis(sen) te verzekeren te haren laste.

Indien NMBS een dergelijke polis niet onderschrijft en indien de SO nalaat zich te verzekeren of zich
niet voldoende verzekert, dan behoudt NMBS zich desgevallend het recht voor om de SO aan dergelijke
verzekeringen aan te sluiten op haar naam, voor haar rekening en te haren laste.
NMBS behoudt zich het recht voor om de SO, afhankelijk van het risico verbonden aan haar activiteit,
te verplichten specifieke verzekeringen af te sluiten overeenkomstig met wat in het Contract vermeld
is.
Het contract Ticketingruimtes vermeldt de minimumbedragen van de verzekeringsdekkingen: zie bijlage
4.
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11. DUUR EN BEËINDIGING
11.1. DUUR
De Concessie wordt ter beschikking gesteld voor een duur die wordt vastgelegd in het Contract
Ticketingruimtes. Het contract zal in werking treden op de datum bepaald in het Contract
Ticketingruimtes. De retributie zal vanaf deze dag verschuldigd zijn. Tenzij anders overeengekomen in
het Contract Ticketingruimtes, valt de ingebruikname van de ruimte samen met de inwerkingtreding van
het Contract Ticketingruimtes. De ingebruikname kan worden uitgesteld indien bepaalde bijlagen
voorzien in het Contract Ticketingruimtes niet bezorgd werden door de SO.
Het Contract Ticketingruimtes eindigt van rechtswege en zonder stilzwijgende verlenging op de datum
vermeld in het Contract Ticketingruimtes.
Het Contract Ticketingruimtes neemt aanvang hetzij:
1. op de contractueel bepaalde datum;
2. op de datum van de overhandiging van de sleutels van het lokaal/de lokalen, de
terbeschikkingstelling van het lokaal/de lokalen en opstelling van een plaatsbeschrijving op
tegenspraak;
3. de Concessieruimte wordt pas ter beschikking gesteld na uitvoering van de werken door NMBS.
De inwerkingtreding zal bepaald worden in het Contract Ticketingruimtes;
4. het complex waarin de Concessie ter beschikking zal worden gesteld, moet nog worden
gebouwd. NMBS verbindt er zich toe de SO per e-mail op de hoogte te brengen van de datum
dat de Concessie beschikbaar zal zijn, met andere woorden de datum waarop het Contract
Ticketingruimtes ingaat.
Indien het uitstel van de effectieve terbeschikkingstelling van het in Concessie gegeven goed onredelijk
is ten opzichte van de oorspronkelijk aangekondigde datum, kan de SO het Contract Ticketingruimtes
opzeggen door middel van een aangetekende brief, zonder andere modaliteiten of schadevergoeding.
In het geval dat de SO zelf instaat voor de uitvoering van specifieke werken in de Concessieruimte,
mogen deze werken de inwerkingtreding van het contract geenszins vertragen en kan de SO de
uitvoering van deze werken niet inroepen om af te zien van het Contract.

11.2. OPSCHORTING
NMBS kan het Contract opschorten in specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld bij langdurige
buitendienststelling van een station of een specifieke Concessie. In dat geval zal de periode van
opschorting niet mee in aanmerking worden genomen in de duur van het Contract Ticketingruimtes en
brengt NMBS de SO hiervan schriftelijk op de hoogte. De SO kan evenwel geen aanspraak maken op
enige vergoeding.

11.3. ONTBINDING DOOR DE SO
De SO kan het Contract Ticketingruimtes op ieder ogenblik beëindigen door een aangetekende brief
naar NMBS te sturen, tenzij het Contract Ticketingruimtes iets anders bepaalt. In het Contract
Ticketingruimtes wordt er een opzegtermijn bepaald die begint te lopen op de eerste dag van de maand
die volgt op de postdatum van de voormelde aangetekende brief.
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Het Contract Ticketingruimtes kan eveneens opgezegd worden wegens de specifieke omstandigheden
voorzien in artikel 7.4 lid 4. Indien door deze aanpassing(en) essentiële elementen van het Contract
Ticketingruimtes worden gewijzigd, kan de SO het contract beëindigen mits een vooropzeg van drie
maanden die, om geldig te zijn, formeel betekend moet worden aan NMBS binnen de maand die volgt
op de mededeling van de wijziging.

11.4. ONTBINDING DOOR NMBS
NMBS kan eveneens op elk moment het Contract Ticketingruimtes door middel van een aangetekend
schrijven ontbinden en dit na een voorafgaande ingebrekestelling in de gevallen 1, 3, 4:
a.

met onmiddellijke ingang:
1. in geval van niet-naleving van de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Contract
Ticketingruimtes;
2. in gevallen die gerechtvaardigd zijn wegens het algemeen belang en/of de publieke veiligheid of
wanneer er risico’s bestaan voor de spoorwegexploitatie;
3. wanneer een concessie verplicht wordt te sluiten wegens inbreuken vastgesteld door een
officiële instantie, met name op het vlak van hygiëne of veiligheid, indien de vereiste
vergunningen/homologaties niet werden voorgelegd of niet werden nageleefd;
4. indien de voorwaarden voor het samenstellen van de waarborg niet worden nageleefd en/of de
vereiste verzekeringen niet werden gesloten;
5. bij faillissement van de SO;
6. de SO beschikt niet (langer) over het rijpad, de licentie, de vergunning en/of de wettelijk verplichte
certificaten om op het Belgische net te rijden;

b.

met vooropzeg:
7. indien er werken van openbaar nut moeten worden uitgevoerd in de Concessie of in het station
waar het goed zich bevindt (bv. stationsrenovatie, werken voor uitbreiding van de sporen,...).
NMBS moet een termijn van een kalendermaand in acht nemen voor de aanvang van de
werken indien ze gepland zijn en van vijf werkdagen indien ze niet gepland zijn (bv. incidenten);
8. minstens 3 maanden voor de eigendomsoverdracht of iedere andere overdracht van een zakelijk
recht (erfpachtrecht, recht van opstal,...) van het in Concessie gegeven goed;
9. op eender welk ogenblik mits een gemotiveerde beslissing en een vooropzeg van een jaar, tenzij
anders bepaald in het Contract Ticketingruimtes.

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de aangetekende brief die
informeert over het einde van het Contract Ticketingruimtes.
Indien, in de gevallen 2, 7, 8, en 9, de retributie driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betaald
wordt, zal NMBS de SO het te veel betaalde bedrag pro rata temporis terugbetalen.
In het voormelde geval 9 kan NMBS op ieder ogenblik en zonder reden een einde stellen aan het
Contract Ticketingruimtes, mits een vooropzeg van 1 jaar, waarvan de termijn begint te lopen op de
eerste dag van de maand die volgt op de formele kennisgeving van de opzegging.
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11.5. SCHADEVERGOEDING
Indien de SO het Contract Ticketingruimtes beëindigt tijdens het eerste jaar van inwerkingtreding kan
NMBS een schadevergoeding eisen die gelijk is aan drie maanden de retributie.
In geval van opzegging van het Contract Ticketingruimtes ingevolge een tekortkoming van de SO, met
name voor de gevallen bedoeld in artikel 11.4 (1, 3 en 4), kan NMBS een schadevergoeding vragen
die gelijk is aan minstens zes maanden de retributie met een minimum van € 200 en in alle gevallen de
volledige herstelling van de door NMBS geleden schade eisen.
Wanneer het Contract Ticketingruimtes opgezegd wordt ingevolge een tekortkoming aan de
contractuele verplichtingen door de SO, heeft NMBS het recht om alle andere met de SO gesloten
Contracten Ticketingruimtes te beëindigen, indien blijkt dat de essentiële vertrouwensrelatie tussen de
Partijen op dermate wijze geschonden werd dat de verdere samenwerking onmogelijk is geworden.

12. ONGEOORLOOFD GEBRUIK
Onverminderd de schadevergoeding voorzien in artikel 11.5 is de SO die de ruimte niet heeft
vrijgemaakt op het einde van het Contract Ticketingruimtes (overhandiging van de sleutels en deelname
aan de plaatsbeschrijving bij uittrede, de vrijgave van de ruimte conform overeenkomst tussen
partijen,...) per aangevatte facturatieperiode ten minste een schadevergoeding schuldig die gelijk is aan
het bedrag van een retributie voor deze facturatieperiode.
Bovendien zullen alle verbruiksgoederen en alle kosten gerelateerd aan de
aangerekend zo lang het in concessie gegeven goed niet is vrijgemaakt.

concessie worden

13. OVERDRACHT EN ONDERCONCESSIE
Dit Contract Ticketingruimtes is intuitu personae.
Het is de SO bijgevolg verboden om de Concessie volledig of deels over te dragen of een Contract voor
onderconcessie te sluiten zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van NMBS.
De eventuele overdracht en de Onderconcessie zullen enkel in aanmerking worden genomen door
NMBS als de overdrager of de onder-SO minstens dezelfde toegangsvoorwaarden (indien ze bestaan)
en/of dezelfde contractuele voorwaarden als die gesloten met de SO naleeft.
Bovendien, en uitsluitend in geval van overdracht, dient de overdrager in toepassing van artikel 6 een
nieuwe waarborg samen te stellen en hiervan het bewijs te leveren.
De SO moet al haar contractuele verplichtingen zijn nagekomen.
Zowel de overdracht als de Onderconcessie kunnen pas effectief worden zodra alle door NMBS
opgelegde voorwaarden vervuld zijn. In de tussentijd blijft de SO gehouden aan de uitvoering van het
contract in het kader van de overdracht.
In geval van Onderconcessie blijft de SO exclusief gebonden aan haar contractuele verplichtingen
gedurende de volledige duur van het Contract.
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14. VERVREEMDING VAN DE CONCESSIE
De SO zal zich niet kunnen verzetten tegen de vervreemding door NMBS van het in Concessie gegeven
goed gedurende of op het einde van het Contract Ticketingruimtes, ongeacht de manier waarop het
goed vervreemd wordt.
Bij vervreemding door NMBS zal de SO hierover worden geïnformeerd door middel van een
aangetekende brief.
Vanaf de overdracht van de eigendom of van enig ander zakelijk recht kan de SO geen rechten of
plichten meer putten uit dit Contract Ticketingruimtes.
Indien de retributie driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betaald wordt, zal NMBS de SO het te
veel betaalde bedrag pro rata temporis terugbetalen.
De SO zal zich er bovendien niet tegen kunnen verzetten dat dit Contract ter informatie aan de
kandidaat-overnemer wordt meegedeeld.
Tot slot is NMBS bevoegd om affiches aan te plakken om een nieuwe toewijzing van het goed aan te
kondigen en het te laten bezoeken door kandidaat-overnemers. De SO moet deze bezoeken dulden.
Eventuele modaliteiten kunnen tussen de partijen worden overeengekomen.

15. BEVEILIGING
15.1. BRANDPREVENTIE
De SO zal de volgende bepalingen nakomen:
-

de bepalingen van het ARAB, het AREI en alle voorschriften inzake brandpreventie die haar
worden opgelegd door de Expert fire safety van NMBS. De ‘brandconsignes’ van het betrokken
gebouw worden afgeleverd door de plaatselijke verantwoordelijke (Brandpreventieleider
station) of de Site Manager;

-

de installaties voor water, gas, airco, verwarming en elektriciteit dienen gekeurd te worden door
een door de Staat erkende keuringsinstantie en onderhouden te worden door gecertificeerde
onderhoudsbedrijven;

-

de bijkomende bepalingen voorgeschreven in het advies van NMBS na voorlegging van het
ontwerp en de uitvoeringsplannen;

-

het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen;

-

de wettelijke voorschriften inzake de opslag van producten, rekening houdend met de
bepalingen van het ARAB, in het bijzonder het artikel 52;

-

de SO stelt een brandpreventiedossier op met onder andere een kopie van de keurings- en
onderhoudsattesten van de toestellen die een keuring moeten krijgen, met inbegrip van het
sprinklersysteem (indien van toepassing), de brandblussers, het branddetectiesysteem, de
electrische installaties (laagspanningsborden), de gas-, airco- en verwarmingssystemen. De
SO ziet erop toe dat dit dossier bewaard wordt in de Concessie en voorgelegd wordt aan de
Site Manager van NMBS.
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Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften of de situatie ter plaatse kan de SO verplicht worden om
ervoor te zorgen dat het in concessie gegeven goed hetzij:


aangesloten wordt op het bestaande sprinklersysteem of dat er een dergelijk systeem voorzien
wordt;



uitgerust is met de nodige branddetectie volgens NMBS-nota 2020/003/B-ST.15 Safety & Security.

Elke SO dient materiaal te installeren dat compatibel is met de installatie van NMBS en zich erop
aansluiten.
Alle problemen in verband met de sprinkler- of blusinstallatie moeten onmiddellijk aan NMBS worden
gemeld.
In de Concessie moet minstens een manuele branddetector en een meertonige sirene voorzien worden.
De installaties van de SO moeten jaarlijks worden gekeurd door een gecertificeerde keuringsinstantie,
waarna een kopie van de keuringsbewijzen wordt bijgehouden in het brandpreventiedossier in de
Concessie. Bovendien bezorgt de SO een kopie aan de Site Manager van NMBS.
De SO moet ook automatische stroomonderbrekers en een automatisch aardingsdifferentieel voorzien
aan de ingang van de elektrische installatie.
De SO moet in het in Concessie gegeven goed op haar kosten de wettelijk vereiste brandblusapparaten
laten installeren en goedkeuren (door een vergunningsorganisme erkend door de Staat) via haar eigen
leverancier.
De SO moet een beroep doen op een gecertificeerde onderneming voor het plaatsen en nazien van de
blustoestellen.
De SO is verplicht het volgende ten laste te nemen:
-

het laten plaatsen van de vereiste blusuitrusting (deze moeten ten allen tijde bereikbaar
blijven);

-

het jaarlijks laten nazien en onderhouden van de blusuitrusting;

-

het laten plaatsen van de signaletica / de pictogrammen met betrekking tot de alarmen, de
blusapparaten en de nooduitgangen in haar concessie;

-

het naleven van alle andere verplichtingen die verband houden met de brandbeveiliging.

De SO moet een kopie van de gecertificeerde attesten in de Concessie bewaren en een kopie aan de
Site Manager van het betrokken station overhandigen.
Het gebruik van draagbare verwarmingstoestellen (type booster of warmeluchtkanon) is verboden.
De SO dient te allen tijde toegang tot haar installaties te verlenen aan de Expert fire safety van NMBS
of de adviseur van de brandpreventiedienst van de Stad. Zij aanvaardt tevens dat haar exploitatie
minstens éénmaal per jaar geïnspecteerd wordt door de Expert fire safety van NMBS. De door deze
laatste gemaakte opmerkingen zijn bindend en moeten zonder verwijl nageleefd worden.
Het niet naleven van bovenvermelde voorschriften zal door NMBS beschouwd worden als een ernstige
tekortkoming van de SO aan haar contractuele verplichtingen in de betekenis van artikel 11.4 a.1.
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15.2. BEVEILIGING VAN DE CONCESSIE – SAMENWERKINGSAKKOORD
NMBS heeft het recht om in te staan voor de bewaking van de Concessie: hetzij via de tussenkomst
van haar veiligheidsdienst (SECURAIL), hetzij in het kader van een contract door een
privébeveiligingsfirma aan te duiden.
Conform artikel 13.1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,
is de veiligheidsdienst van NMBS (SECURAIL) gemachtigd om haar bevoegdheden uit te oefenen in
de Concessie, door middel van een samenwerkingsafspraak met de SO. Dit artikel vormt het
samenwerkingsakkoord.
NMBS beperkt zich in het kader van deze samenwerking, via haar veiligheidsdienst, tot het beheer van
het brandalarm (15.2.1) en tussenkomst bij noodgevallen (15.2.2).

15.2.1. BEHEER VAN HET BRANDALARM
NMBS is gemachtigd een Concessie te betreden wanneer er een alarm afgaat. Zowel om de schade in
het station te beperken als om de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen mogelijk te maken
(bijvoorbeeld evacuatie), is het belangrijk voor NMBS om zeer snel tussenbeide te kunnen komen in de
Concessie.
Wanneer een alarm afgaat dat verbonden is met het alarmsysteem van het SOC, zullen de operatoren
alles in het werk stellen om de SO en de interventiediensten te contacteren. Het alarmbeheer wordt
beschouwd als een middelenverbintenis. Het SOC kan geenszins aansprakelijk worden gehouden bij
tussenkomst door de interventiediensten, zelfs niet als de SO niet bereikbaar is.

15.2.2. INTERVENTIE BIJ NOODGEVALLEN
Binnen de grenzen opgelegd door de wet mag de veiligheidsdienst van NMBS, SECURAIL, bijstand
leveren aan personen die in gevaar zijn of in geval bij betrapping op heterdaad in de Concessie.
SECURAIL levert geen traditionele bewakingsdiensten aan de Concessie.
Zodra de SO geconfronteerd wordt met veiligheidsproblemen, kan ze het SOC verwittigen op het
nummer 0800/30230. Het SOC verwittigt de politie en/of de hulpdiensten. Indien de fysieke integriteit
van personen wordt bedreigd, kan SECURAIL eveneens een patrouille ter plaatse sturen, al naargelang
hun beschikbaarheid.

15.3. INBRAAKINSTALLATIE EN VERLICHTING VAN DE ETALAGES
De SO moet erop toezien dat haar inbraakinstallatie aan de wettelijke vereisten beantwoordt. Zij is
ervoor verantwoordelijk de Concessie doeltreffend te beveiligen en vrijwaart NMBS tegen vandalisme,
pogingen tot inbraak enz.
Deze installatie mag – in tegenstelling tot het branddetectiesysteem – enkel worden uitgerust met een
‘stil alarm’ (geen sirenes) en een lichtsignaal.
De etalages van de Concessies moeten correct verlicht zijn tijdens de openingsuren. Buiten de
openingsuren en tijdens de verlofperiodes moeten de ruimtes eveneens minimaal verlicht zijn om het
aantrekkelijk aspect te behouden en het veiligheidsgevoel in het station te bewaren.
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Er moet specifieke aandacht worden besteed aan de verlichting van de etalages.
De SO moet noodverlichting voorzien voor wanneer er zich een elektriciteitspanne voordoet.
Wanneer de SO de Concessie in gebruik neemt, dient zij op haar kosten een dubbel van de sleutel van
het lokaal in een gesloten enveloppe aan de Site Manager te bezorgen, zodat de Concessie
toegankelijk is in geval van nood. Indien de SO nalaat de sleutel te bezorgen, kan zij hiervoor
aansprakelijk worden gesteld.

16. STATIONSIMAGO
16.1. ORDE EN NETHEID VAN DE CONCESSIE
De SO draagt via haar Concessie bij tot het kwaliteitsimago van het station. De SO moet ervoor zorgen
dat de Concessie steeds opgeruimd en netjes is.
De SO waakt erover dat de strenge normen die gesteld worden aan de dienstverlening aan de klanten
in het station worden nageleefd. Wanneer er niets anders afgesproken is met NMBS, beheert de SO
haar eigen afval.
De SO ziet erop toe dat de zones waarin de klanten komen periodiek gereinigd worden zodat de
Concessie er onberispelijk bijligt.
Zij zal de Concessie ook regelmatig schoonmaken, met inbegrip van de ramen, zowel langs binnen als
langs buiten.
Het is verboden om buiten de grenzen van de Concessie producten of diensten te verkopen en/of uit
te stallen of reclame te maken behalve met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming
van NMBS. Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de beslissing van NMBS. De eventuele
goedkeuring kan ondergeschikt zijn aan de betaling van een aanvullende retributie of aan de naleving
van andere voorwaarden door de SO.
Alle acties die georganiseerd worden in de publieke zones van het station zijn onderworpen aan de
goedkeuring van NMBS, die een bijkomende retributie kan opleggen (bijvoorbeeld plaatsen van een
terras of een tijdelijke verkoopstand).
Het is de SO of haar aangestelden verboden om tegen betaling (in cash of natura) een beroep te doen
op specifieke diensten van het personeel van NMBS. Prestaties voor rekening van een SO zijn enkel
toegestaan mits voorafgaande schriftelijke offerte en een schriftelijk akkoord tussen de partijen,
waarmee NMBS of haar aangestelde ermee heeft ingestemd een prestatie te leveren en deze prestatie
aan de SO factureert.

16.2. GEDRAG TEN OPZICHTE VAN DE KLANTEN OF REIZIGERS
De SO of iedereen die door haar wordt aangeworven en in contact komt met de klanten, moet gepaste
kledij dragen, en zich hoffelijk en beleefd opstellen tegenover de reizigers en de klanten.
Als overheidsbedrijf verplicht NMBS de SO die in contact komt met de klanten of iedere andere persoon
die in contact komt met de klanten in toepassing van dit Contract geen inbreuk te plegen op de goede
zeden of op de filosofische, religieuze of politieke overtuigingen.
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17. PUBLICITEIT
17.1. PUBLICITEIT IN DE CONCESSIE
De SO moet in de Concessie de voor de klanten relevante informatie uithangen, namelijk de
openingsdagen en -tijden.
Eventuele reclame geplaatst binnen de Concessie is toegelaten, naargelang het geval, voor producten
die in de concessie verkocht worden of voor diensten die in de concessie worden aangeboden.
Dergelijke reclame mag echter het imago en de esthetiek van de concessie niet ongunstig beïnvloeden.
In de eigenlijke Concessie kunnen alle marketingcampagnes worden weggehaald op vraag van NMBS,
voor zover deze beslissing wordt gemotiveerd door objectieve redenen zoals wanneer die getuigt van
slechte smaak of een inbreuk vormt op de exclusiviteit van het reclameagentschap van
stationsbeheerder NMBS, enz.
De SO heeft geen toelating om affiches van derden in de etalages te hangen. De etalages moeten
steeds (behalve bij verbouwingen) minstens 75% doorzichtig blijven.

17.2. BUITENZIJDE VAN DE CONCESSIE
Het is de SO verboden om reclame buiten de Concessie te plaatsen zonder het voorafgaand schriftelijk
akkoord van NMBS. De SO moet expliciet rekening houden met de exclusiviteit van de onderneming
die belast is met de publiciteit op het spoorwegdomein (op dit ogenblik PUBLIFER).
Het is de SO eveneens verboden folders/reclameproducten uit te (laten) delen zonder voorafgaande
schriftelijke toelating van NMBS.
De SO heeft daarentegen het recht om gratis een bord (zelfs verlicht) te plaatsen met haar naam en
het voorwerp van de Concessie. Dit moet gebeuren op haar kosten en de door NMBS eventueel
opgelegde richtlijnen moeten worden nageleefd, alsook de plaatselijke of de regionale reglementen die
van toepassing zijn.

18. VERTROUWELIJKHEID
NMBS en de SO verbinden zich ertoe alle informatie van financiële of andere aard die wordt
uitgewisseld tijdens de onderhandeling, de sluiting en de uitvoering van het Contract Ticketingruimtes
vertrouwelijk te behandelen. Zij gebruiken die informatie uitsluitend in dat kader. Ze communiceren die
niet aan derden, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het Contract; in dat geval,
leggen ze de geïnformeerde derden een vertrouwelijkheidsverplichting van dezelfde aard op.
De vertrouwelijkheidsverplichting van NMBS en van de SO is niet van toepassing op uitgewisselde
informatie als:
a) de Partij die de informatie aan de andere Partij geleverd heeft, daarmee akkoord gaat;
b) het geldende recht of de geldende reglementering eist dat die informatie meegedeeld wordt aan
derden (bijvoorbeeld voor de communicatie aan overheden) - in dat geval brengt de Partij die
de informatie meedeelt de andere Partij daarvan op de hoogte;
c) de informatie al beschikbaar is voor derden zonder dat dit te wijten is aan de overtreding van de
vertrouwelijkheidsverplichting door een van de Partijen.
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De vertrouwelijkheidsverplichting blijft gelden tot vijf jaar na afloop van het Contract voor
Ticketingruimtes voor wat betreft de informatie die in dat kader werd uitgewisseld.

19. FAILLISSEMENT EN VEREFFENING
Noch het faillissement, noch de vereffening van de SO kunnen NMBS verhinderen om haar rechten te
doen gelden in het kader van het Contract Ticketingruimtes, onder andere voor wat de vrijgave van de
Concessie betreft.

20. GESCHILLEN
Het Contract Ticketingruimte is onderworpen aan het Belgisch recht.
Alle geschillen, betwistingen of klachten die voortvloeien uit de toepassing, de uitvoering of de
interpretatie van het Contract Ticketingruimtes of die betrekking hebben op elementen waarin niet
voorzien is door de partijen in dit kader, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken van
het arrondissement waarin het in Concessie gegeven goed zich bevindt.

21. KOSTEN, RECHTEN, ERELONEN
Alle kosten, rechten, erelonen waaraan het Contract Ticketingruimtes onderworpen is of onderworpen
kan worden, zijn ten laste van de SO, voor zover er niets anders overeengekomen is.

22. WOONSTKEUZE
NMBS kan de SO geldig contacteren op de plaats van de Concessie of op de maatschappelijke zetel
van de SO, zelfs na het einde van het Contract Ticketingruimtes, zolang er haar geen ander adres via
aangetekende brief is meegedeeld. NMBS kiest woonst op haar maatschappelijke zetel die vermeld
wordt op het Contract Ticketingruimtes.

23. VERTEGENWOORDIGING VAN NMBS
Het Contract Ticketingruimtes kan slechts geldig gesloten en beëindigd worden door de personen die
hiertoe gemachtigd zijn in de delegaties van bevoegdheden van NMBS. Bij niet-naleving van deze
verbintenis kan NMBS zich niet geldig verbinden. De contactgegevens van de dienst die bevoegd is
voor het dagelijks beheer van de contractuele relaties zijn opgenomen in het Contract Ticketingruimtes.

24. BIJLAGEN
Bijlage 1 – Tarieven
Bijlage 2 – Aanvraagformulier
Bijlage 3 – Gegevens klant
Bijlage 4 – Modelcontract Ticketingruimtes
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