Gezamenlijke PROJECTOPROEP
"BEZETTING POSTSORTEERCENTRUM"
met het oog de tijdelijke bezetting van de benedenverdieping van het
Postsorteercentrum in de Fonsnylaan te Sint-Gillis.
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Uiterste inzenddatum van de kandidatuurdossiers:
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Beheerders van de projectoproep:
- Gemeente Sint-Gillis
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1060 Sint-Gillis

-

NMBS
Mevrouw Mati Paryski
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Frankrijkstraat 91
1060 Sint-Gillis
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1. CONTEXT
Het gebouw van het Postsorteercentrum werd geopend in 1958, n.a.v. de
Wereldtentoonstelling. Het Postsorteercentrum was een ontwerp van Adrien Blomme
en vormde de draaischijf voor de Belgische postbedeling binnen België en naar het
buitenland. Het gebouw paalt aan het Zuidstation - één van de belangrijkste
toegangspoorten tot ons land - en ligt te midden van één van de dichtstbevolkte wijken
van Brussel, het maakt dan ook integraal deel uit van het lokale landschap.
In die tijd gebeurde de postbedeling hoofdzakelijk via het spoor, wat meteen de ligging
van dit gebouw verklaart, vlak naast het Zuidstation, één van de belangrijkste stations
van het land.
Het Postsorteercentrum bevindt zich op een perceel van 114 m lang en amper 14 m
diep, waardoor een deel van het gebouw boven de sporen uitsteekt en de totale diepte
29 m bedraagt. Het gebouw is zeven verdiepingen hoog.
Het Postsorteercentrum staat intussen al jaren leeg.
Momenteel maakt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werk van een RPA (Richtplan
van Aanleg) om tegen 2022 en 2030 de volledige wijk her in te richten en te renoveren,
en de levenskwaliteit te verbeteren. Dankzij dit plan, dat uitgaat van het concept van
"bewoond station", moet de Zuidwijk binnen afzienbare tijd niet alleen over kantoren
maar ook huisvesting, collectieve uitrustingen, gerenoveerde openbare ruimtes,
diensten, winkels en ook ontspanningsmogelijkheden beschikken. Te midden van
deze wijk, die de komende jaren een ware gedaanteverwisseling ondergaat, ligt één
van de belangrijkste internationale stations van Europa en het belangrijkste van België.
Eind 2017 heeft de NMBS beslist om al haar directies onder één dak samen te brengen
aan de Fonsnylaan. Dit project omvat ook het Postsorteercentrum en voorziet in een
verhuis tegen 2023. Dit vereist de renovatie van het hele gebouw. Volgens de planning
van de NMBS beginnen de werken ten vroegste begin 2021. Intussen blijft het gebouw
leeg staan.
Om een positieve dialoog met de omwonenden op gang te trekken, de openbare ruimte
rond het gebouw nieuw leven in te blazen en om de locatie, het station en de wijk te
beveiligen, is het wenselijk om het gebouw te gebruiken.
De NMBS en de gemeente Sint-Gillis zijn daarom overeengekomen een projectoproep
te lanceren voor de tijdelijke ter beschikking stelling van het gebouw. Concreet gaat
het om een overeenkomst voor een domeinconcessie, die betrekking heeft op een deel
van de benedenverdieping van het Postsorteercentrum (zo'n 1340 m 2). De
concessieovereenkomst wordt ondertekend bij de kennisgeving van de gunning en
loopt af op 31.12.2020 (periode desgevallend verlengbaar, naar goeddunken van de
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gemeente Sint-Gillis en de NMBS). De terbeschikkingstelling mag in geen geval
plaatsvinden vóór het einde van de afbakeningswerken door de NMBS. Deze werken
zullen in principe één maand duren.
Deze gezamenlijke (gemeente Sint-Gillis - NMBS) projectoproep moet de context en
voorwaarden voor deze tijdelijke terbeschikkingstelling schetsen, en de kandidaat
aanwijzen die de projectoproep binnenhaalt en die de "concessiehouder" moet
worden.
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE PROJECTOPROEP
Voorwerp
-

De uitgekozen kandidaat staat in voor de uitwerking, de coördinatie en het
beheer van het project voor de tijdelijke bezetting van de benedenverdieping
van het gebouw van het Postsorteercentrum aan de Fonsnylaan te Sint-Gillis,
en dit binnen het kader van een met de NMBS afgesloten
concessieovereenkomst, die in bijlage is bijgevoegd.

-

De kandidaat voert onder zijn eigen verantwoordelijkheid en binnen de
afgebakende zone, de nodige aanpassingen uit die noodzakelijk zijn voor de
exploitatie van zijn activiteit. Hij blijft exclusief aansprakelijk voor de
veiligheidsaspecten en, in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis, voor de
wettelijke aanpassingen aan het pand.

-

Het doel van de exploitatie van het pand is uitsluitend de organisatie van socioculturele activiteiten zonder winstoogmerk.
Locatie voor de implementatie van het project
Fonsnylaan 48, te 1060 Sint-Gillis, op de benedenverdieping van het gebouw,
op een oppervlakte van zo'n 1.340m2
Looptijd van het project (terbeschikkingstelling van de locatie)
Ten vroegste na afloop van de door de NMBS uit te voeren afbakeningswerken
en tot 31.12.2020 - periode desgevallend verlengbaar, naar goeddunken van
de gemeente Sint-Gillis en de NMBS
Beheerders van de gezamenlijke projectoproep
-

Gemeente Sint-Gillis
Van Meenenplein 39
1060 Brussel

-

NMBS
Mevrouw Mati Paryski
Stations-B-ST.1
Frankrijkstraat 91
1060 Brussel
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3. TER BESCHIKKING GESTELDE RUIMTE
Op de benedenverdieping van het gebouw "Postsorteercentrum" te Sint-Gillis,
Fonsnylaan 48, krijgt de uitgekozen kandidaat een oppervlakte ter beschikking gesteld.
Een bijgevoegde kaart geeft een overzicht van de ter beschikking gestelde locatie.
De ter beschikking gestelde oppervlakte wordt afgebakend door YTONGbetonblokken; aan de achterzijde van de concessie komt een wand EI120; aan de kant
van de zuidelijke ingang van het station is dat een wand EI160 (zie bijlage). Deze
afbakeningswerken worden door de NMBS uitgevoerd en gaan van start onmiddellijk
na ondertekening van de concessieovereenkomst tussen de NMBS en de door de
gemeenteraad van Sint-Gillis, binnen het kader van deze projectoproep, uitgekozen
kandidaat. Deze werken omvatten ook de herstelling en de demontage van bepaalde
elementen (zie bijlage).
Tijdens deze afbakeningswerken zal de kandidaat de locaties niet in gebruik mogen
nemen.
De gebruikscapaciteit van de beschikbare oppervlakte (1.340 m²) wordt door de
DBDMH bepaald.
Voorzieningen:
-

-

Een toegangspunt voor elektriciteit (60 ampère – zie plan).
Wateraanvoer.
Afvoer voor afvalwater met een diameter van 50mm in "Y"-vorm is voorzien.
Voor de toiletten is geen enkele afvoer voorzien.
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4. INRICHTING EN EXPLOITATIE
4.a) Inrichting van de site
De locatie is sterk verouderd en behalve beveiliging, zijn er ook wettelijke
aanpassingen nodig vooraleer ze voor het publiek kan worden opengesteld. Deze
werken zijn voor rekening van de uitgekozen kandidaat.
Tijdens de werken voor de inrichting van de site zal de concessiehouder de instructies
van de NMBS met betrekking tot de toegang tot de site naleven. Zo zal bij aanvang
van de werken van de concessiehouder een toegang tot de in concessie gegeven zone
worden vrijgehouden: in de nieuwe muur met Ytong-blokken komt een opening van
140 × 210 cm. De voorlopige toegang gebeurt via de zuidelijke gang van het station.
Op elementen met een architecturale waarde (blauwe hardsteen, muurtegels,
sommige betonmuren,…) zal de kandidaat geen interventies uitvoeren. In geval van
twijfel zal hij de NMBS raadplegen.
Belangrijk ook is enerzijds de instructies van de DBDMH na te leven, en anderzijds
volgende werken uit te voeren:

 Nooduitgangen:
 de in concessie gegeven ruimte moet over 2 uitgangen beschikken, die ongeveer
even breed zijn. Ze moeten zodanig zijn geplaatst, dat er geen doodlopend stuk
is met een lengte van meer dan 15 - 20 meter. Een van de luiken die de
hoofdingang vormt, werkt. Het tweede luik, waar de nooduitgang komt, moet
worden hersteld. Het manuele noodontgrendelingsmechanisme moet steeds
functioneel blijven.
 De cumulatieve breedte van de 2 uitgangen, uitgedrukt in cm, moet minstens
gelijk zijn aan het aantal aanwezige personen.
 Uitgangen worden aangegeven door middel van passende pictogrammen en er
dient een evacuatieplan te worden voorgelegd.
 Er moet een noodverlichting worden geplaatst.
 Per ongeveer 200 m² een brandblusapparaat voorzien.
 Een (eenvoudige) alarminstallatie voorzien die aan de centrale van het station
moet worden gekoppeld.
 Vóór de opening voor het publiek, de elektriciteitsinstallatie laten keuren.
 Zorgen voor niet- (of gering-) ontvlambare decoratie.
 Een brandpreventiedossier opstellen en een risicoanalyse voorleggen.
 Al naargelang de activiteit van de gebruiker, moeten mogelijk specifieke
maatregelen worden geïmplementeerd, die achteraf zullen worden besproken.
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 Als het om een artistieke activiteit gaat waar "las-" werken aan te pas komen,
moet een brandwerende ruimte worden ingericht.
Zodra deze werken zijn voltooid, waarvan de datum in de concessieovereenkomst
wordt vastgelegd, kan de locatie voor het publiek worden opengesteld, onder
voorbehoud van goedkeuring door de DBDMH. De toegang tot de site gebeurt enkel
via de Fonsnylaan en meer bepaald, via de luiken.
4.b) Exploitatie van de site
Het doel van de exploitatie is uitsluitend de organisatie van socio-culturele activiteiten
zonder winstoogmerk. Uitgesloten zijn de bereiding van voedsel en het aanbieden van
logies.
De uitgekozen kandidaat staat alleen in voor het activeren, coördineren en beheer voor
de tijdelijke bezetting van de locatie. Hij is aansprakelijk, overeenkomstig zijn
kandidatuursdossier en in samenspraak met de partners bij de gezamenlijke
projectoproep (Gemeente Sint-Gillis - NMBS).
Hij zal echter wel mogen samenwerken met de in zijn dossier voorgestelde partners,
overeenkomstig onderstaand punt 6.b.
In het kader van de exploitatie van de site dient de kandidaat het volgende te doen:
-

De locatie beveiligen, en dit o.a. via de aanpassing en herinrichting van de ter
beschikking gestelde oppervlakte;

-

Tijdens overleg- en opvolgingsvergaderingen, alle informatie met betrekking tot
het tijdelijke beheer definiëren en delen met de bij het project betrokken
partners;

-

Tijdens de volledige bezetting, verschillende projecten en activiteiten
organiseren, die complementair zijn en verband houden met de sociale,
culturele, artistieke, economische en participatieve dimensies van de wijk,
rekening houdend met elk initiatief dat een toegevoegde waarde kan hebben
voor de wijk en de omwonenden;

-

De omwonenden betrekken bij de uitvoering en het beheer van het project, met
name door het bevorderen van lokale artistieke, economische, culturele, sociale
.... projecten.
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-

Instaan voor de communicatie rond het project naar de omwonenden, de
gebruikers van de NMBS en de Brusselaars toe, in het bijzonder door ingrepen
aan de ingang, zodat het project vanaf de openbare ruimte goed zichtbaar is;

-

Instaan voor de administratieve, boekhoudkundige en logistieke opvolging van
de site en het gebruik ervan;

-

Toezicht houden op de site in overeenstemming met de algemene en
bijzondere voorwaarden van de met de NMBS afgesloten en in bijlage
bijgevoegde concessieovereenkomst, en er daarbij op toezien dat de
activiteiten geen overlast voor de omwonenden veroorzaken;

De partners bij de gezamenlijke projectoproep (gemeente Sint-Gillis en NMBS) en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden zich het recht voor om op specifieke data
(Irisfeesten, Open Monumentendag, enz.), een eenmalige activiteit te organiseren.
De uitgekozen kandidaat dient sowieso een ruimte van 50m² vrij te houden voor een
tentoonstelling, met voorlichtingsmateriaal en maquettes, van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest over de ontwikkeling en de toekomst van de Zuidwijk.
Hij zal tevens een ruimte van minstens 150 m2 voorzien voor de wetenschappelijke en
technologische initiatie en sensibilisering, die verband houden met de initiatieven van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vlak van ondersteuning en promotie van de
wetenschappelijke cultuur.
Belangrijk is dat de uitgekozen kandidaat volledig neutraal moet handelen, zonder
enige politieke of religieuze overweging, noch belangenvermenging, en in een geest
van samenwerking met non-profit organisaties, het bewonerscomité "Saint-Gilles
MIDI/SOUTH/ZUID" en de bedrijven die bij het project betrokken zullen zijn.
Er wordt gevraagd om de site zo snel mogelijk op te starten.
4.c) Duur van de exploitatie
De concessieovereenkomst wordt afgesloten zodra de aanstelling van de
concessiehouder is betekend. De overeenkomst loopt af op 31.12.2020. Desgevallend
kan de overeenkomst worden verlengd, indien ook de samenwerking tussen de
gemeente Sint-Gillis en de NMBS wordt verlengd. Na deze termijn moet elke activiteit
worden stopgezet en zal de NMBS, de eigenaar van de locatie, de site opnieuw in
bezit nemen, overeenkomstig de voorwaarden van de concessieovereenkomst.
Zodra de door de NMBS uitgevoerde afbakeningswerken klaar zijn, kan de uitgekozen
kandidaat, nog vóór de openstelling voor het publiek, de locatie in gebruik nemen.
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5. FINANCIËLE ASPECTEN
5.a) Heffing
De concessieovereenkomst wordt gratis afgesloten.
De nutsvoorzieningen en eventuele aansluitingen zijn voor rekening van de
concessiehouder. Op kosten van de concessiehouder zal een stroommeter worden
geplaatst, om het reële verbruik van de concessiehouder te kunnen factureren.
5.b) Financiële steun
Voor de opstart van het project levert de gemeente Sint-Gillis een bijdrage van 50.000
euro. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert een bijdrage van 50.000 euro.
Zodra de kandidaat zal zijn uitgekozen, wordt hem gevraagd een subsidiedossier in te
dienen om voor deze subsidies in aanmerking te kunnen komen.
De door de gemeente toegekende subsidie zal op het in het deelnamedossier
vermelde rekeningnummer worden gestort.
De bewijsstukken moeten uiterlijk 130 werkdagen na toekenning van de subsidie
worden voorgelegd.
De bewijsstukken hebben betrekking op het beheer, de coördinatie en de
implementatie van het door de uitgekozen kandidaat voorgestelde project. Bij de
bewijsstukken wordt een activiteitenverslag gevoegd met een detail van de uitgaven.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het project, of in geval van nietgebruik van het volledige bedrag aan het einde van deze 130 werkdagen, worden de
niet-bestede bedragen of niet-aanvaarde uitgaven door de begunstigde terugbetaald.
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6. SELECTIEPROCEDURE
6.a) Verplicht bezoek van de locatie
De gemeente Sint-Gillis en de NMBS organiseren een bezoek aan de locatie, waarbij
de kandidaten verplicht aanwezig moeten zijn. Dit bezoek vindt plaats op donderdag
21 maart om 18u. Een tweede zitting kan worden vastgelegd op 22 maart om 12.30u.
Afspraak:

6.b) Toelatingsvoorwaarden voor de projectoproep
Deze projectoproep richt zich tot rechtspersonen die zijn opgericht onder de vorm van
een VZW.
Opdat zijn kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moet de kandidaat de site vooraf hebben
bezocht. Daarnaast zal het deelnemingsdossier de volgende documenten bevatten:
-

-

Een algemene presentatie (maximaal 1 A4-pagina) van ten minste één
referentie voor de uitwerking, coördinatie en het beheer van een leegstaand
gebouw met een tijdelijke bezetting van minstens 500 m 2, en dit gedurende de
afgelopen 5 jaar en met vermelding van: de periode, de gebruikte oppervlakte,
het doelpubliek, de programmering, en de ingezette menselijke, materiële en
technische middelen;
De Cv’s van alle teamleden die op het project moeten werken;
De lijst van partners met wie de kandidaat wenst samen te werken;
Een algemene nota (maximaal 7 pagina's A4) met een beschrijving van het
voorgestelde project, rekening houdend met de in artikel xxx bepaalde
selectiecriteria .
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Kandidaten bevestigen op erewoord de juistheid van de informatie in het
deelnemingsdossier.
Zij verbinden zich ertoe eventueel alle vragen
deelnemingsdossier en hun project te beantwoorden.

met

betrekking

tot

hun

6.c) Kalender voor het indienen van de kandidaturen
Vanaf de lancering van de gezamenlijke projectoproep, op 12 maart 2019, mag de
kandidaat zijn deelnemingsdossier indienen.
De uiterste datum van ontvangst van de dossiers is 12 april 2019.
De geldigheidstermijn van de kandidaturen bedraagt 120 werkdagen.
6.d) Modaliteiten met betrekking tot de indiening van de kandidatuursdossiers
De kandidaat stelt zijn deelnemingsdossier in het Frans of Nederlands op en alle
documenten zijn door hem gedateerd en ondertekend. Bovenaan het dossier staat de
titel van deze projectoproep.
Alle documenten die deel uitmaken van het deelnemingsdossier moeten worden
ingediend:
-

In elektronisch formaat (PDF), op volgend adres: lrubin@stgilles.irisnet.be
en op papier in 2 exemplaren.

De offerte op papier wordt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
verzonden of persoonlijk afgeleverd op het volgende adres:
-

Gemeentebestuur van Sint-Gillis
T.a.v dhr. Lionel Rubin
Maurice Van Meenenplein, 39
1060 Sint-Gillis

6.e) Adviescomité
Een adviescomité wordt opgericht dat de verschillende kandidaturen moet toetsen aan
de selectiecriteria en de toelatingsvoorwaarden voor de projectoproep (cf. 6.f). Op
basis van een bij gewone meerderheid genomen beslissing zal dit comité een
gemotiveerd advies opstellen, dat ter goedkeuring aan de NMBS en vervolgens aan
de gemeenteraad van Sint-Gillis wordt voorgelegd.
12

Dit adviescomité is als volgt samengesteld:
- Twee vertegenwoordigers van de gemeente Sint-Gillis;
- Twee vertegenwoordigers van de NMBS;
- Een vertegenwoordiger van de Minister-President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
- Een vertegenwoordiger van Perspective.Brussels;
- Een
vertegenwoordiger
van
het
bewonerscomité
"Saint-Gilles
MIDI/SOUTH/ZUID";
- Een externe vertegenwoordiger van het middenveld, met kennis van stedelijke
ontwikkeling en burgerparticipatie;
Het adviescomité komt bijeen 10 werkdagen na de uiterste inzenddatum van de
dossiers en zal de kandidaturen toetsen aan de selectiecriteria (cf. 6.f).
Indien verschillende kandidaten evenwaardig zijn behoudt het adviescomité zich het
recht voor een tweede ronde te organiseren met de 3 beste kandidaten, in de vorm
van een auditie om te beslissen welke kandidaat de beste is.
6.f) Keuze van het project
6.f.1 In de context plaatsen van de nagestreefde doelstellingen
Overeenkomstig de voormelde doelstellingen zal het adviescomité dat de
kandidaturen moet analyseren, zich baseren op een aantal prioriteiten die uit het
ingediende project naar voren moeten komen:
-

Beveiliging van de locatie, het publiek en de gebruikers, en de aandacht die aan
een minimaal comfort (verlichting en openbare hygiëne) wordt besteed;
Mate waarin het project op langere termijn kan worden beheerd (technisch,
menselijk en financieel);
Snelle implementatie van het project;
Burgerparticipatie;
Lokale verankering en de nieuwe dynamiek in de wijk en het station uitdrukkelijke doelstelling van dienstverlening aan de gemeenschap;
Culturele en artistieke dimensie, en de aspecten sociale samenhang en
duurzame consumptie;
Communicatie via verschillende communicatiemiddelen (informatiedragers op
papier, sociale netwerken, media, bewoners, zichtbaarheid van de locatie vanaf
de openbare ruimte....) naar de verschillende doelgroepen (omwonenden en
Sint-Gillenaren, pendelaars en gebruikers van de NMBS en het Zuidstation in
het bijzonder, Brusselaars) toe.
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6.f.2. Selectiecriteria
-

Diversiteit van het aanbod (8 punten)
De diversiteit van het project in termen van culturele, economische,
participatieve, sociale of artistieke aspecten, en als het om "smart city" en/of
duurzame ontwikkeling gaat.

-

Participatieve aspect (6 punten)
De diversiteit van de ingezette middelen, zodat de burger kan deelnemen aan
het project of betrokken kan worden bij het leven in de Zuidwijk.

-

Haalbaarheid (6 punten)
Manier waarop de kandidaat kwaliteit, diversiteit en methodologie wil
combineren als het gaat over de beveiliging van de site, de lokale verankering,
de uitstraling van het project, de technische/praktische compatibiliteit van de
site en de voorgestelde planning.

-

Inzicht in de uitdagingen, prioriteiten en doelstellingen (5 punten)
Relevantie van het project op vlak van inzicht in de uitdagingen en kwaliteit van
de kritische analyse waarin de aandachtspunten worden geïdentificeerd; de
kritische aanpak die nauwkeurig moet worden onderzocht om de doelstellingen
zo getrouw mogelijk te bereiken.

-

De technische, financiële en menselijke middelen (5 punten)
Menselijk, financieel en technisch vermogen om het project vanaf de
ontwikkeling tot en met het einde ervan te begeleiden. Het gaat hier o.a. om de
kwaliteit van de geplande voorzieningen en de voorgestelde partnerschappen.

-

Lokale verankering en opening naar de wijk toe (5 punten)
Belang die wordt gegeven aan de toegankelijkheid en openheid voor het publiek
(toegankelijkheid voor PBM, publiek van alle leeftijden, multicultureel publiek,
publiek op doorreis vanuit het station....).

-

Kwaliteit van de geplande werkzaamheden ter hoogte van de gevel/ingang om
die zichtbaar en aantrekkelijk te maken vanuit de openbare ruimte.
Toch zal het uitgekozen project activiteiten moeten aanbieden die de overlast
voor de wijk beperken (nachtlawaai, autoverkeer....).

-

Communicatie (3 punten)
Visie ontwikkeld om het project bij een zo groot mogelijk aantal mensen bekend
te maken, en met name dan bij de inwoners van de gemeente Sint-Gillis en het
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Brussels Gewest, alsook bij de gebruikers van de NMBS, vanaf de ontwikkeling
tot de voltooiing ervan.
-

Uitvoeringstermijn (2 punten)
Tijdschema en vermogen van de kandidaat om de aanpassingswerken zo snel
en efficiënt mogelijk uit te voeren om de locatie zo snel mogelijk open te stellen
voor het publiek.

6.g) Verbintenissen van de kandidaat
Met de indiening van zijn dossier:
-

stemt de kandidaat in met alle bepalingen van deze projectoproep en met het
bijgevoegde ontwerp van concessieovereenkomst, die met de NMBS moet
worden gesloten.

-

verklaart de kandidaat dat hij een bezoek heeft gebracht aan de locatie en de
toestand ervan heeft vastgesteld; hij verbindt er zich toe de locatie in te richten
en te beveiligen, waarbij hij de volledige aansprakelijkheid van de locatie op zich
neemt, en dit voor de volledige duur van de bezetting.

-

verklaart de kandidaat dat hij het op de website van de gemeente Sint-Gillis
beschikbare reglement van 17 december 2015 inzake toekenning en gebruik
van gemeentelijke toelagen heeft gelezen en hij zich ertoe verbindt dit na te
leven.

-

verbindt de kandidaat er zich toe om, zodra de concessieovereenkomst met de
NMBS is ondertekend, de nodige formaliteiten te regelen om de locaties in
overeenstemming te brengen met de veiligheidsnormen (via een verslag van
de DBDMH) en om, in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis, te voldoen
aan de stedenbouwkundige vereisten (milieuverklaring en, desgevallend,
milieuvergunning), alvorens de in concessie gegeven ruimte in gebruik te
nemen.

-

verbindt de kandidaat er zich toe het afval te sorteren overeenkomstig de
normen ter zake.

-

verbindt de kandidaat er zich toe de locatie te exploiteren overeenkomstig het
voorwerp van deze aanbesteding.

6.h) Raadgevend opvolgingscomité
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Om de drie maanden zijn er opvolgingsvergaderingen gepland. De vertegenwoordiger
van de gemeente staat in voor het secretariaat (agenda's, punten op de agenda, Pv’s
en opvolging).
Deze vergaderingen moeten zorgen voor een goede verstandhouding tussen de
partners en een vlot verloop van het project garanderen.
Elke deelnemer aan het opvolgingscomité brengt verslag uit aan zijn autoriteit.
Het raadgevend opvolgingscomité bestaat uit:
-

Een vertegenwoordiger van de gemeente
Een vertegenwoordiger van de NMBS

Als de gemeente Sint-Gillis en de NMBS ermee instemmen, kan optioneel ook de
aanwezigheid van volgende personen zijn vereist:
-

Een vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, indien het
gewest dit wenst;
Een vertegenwoordiger van de uitgekozen kandidaat;

Deze vertegenwoordigers kunnen ook onderling afspreken om een bepaalde gast op
deze bijeenkomsten uit te nodigen, wiens aanwezigheid gerechtvaardigd is voor het
goede verloop van het project. De deelname van de gast is echter louter consultatief.
7. VERZEKERINGEN
De uitgekozen kandidaat sluit de nodige verzekeringen af ter dekking van zijn
aansprakelijkheid bij de uitvoering van zijn project en ook die die in de bijgevoegde
concessieovereenkomst vermeld staan. Ook de modaliteiten met betrekking tot het
voorleggen van het bewijs van verzekering zijn in de concessieovereenkomst
vastgelegd.

8. ONDERAANNEMERS
Volledig op eigen verantwoordelijkheid mag de kandidaat onderaannemers of andere
entiteiten inschakelen. Als dit zo is, dan wordt daar melding van gemaakt in de
organisatienota.
De gemeente Sint-Gillis en de NMBS gaan geen enkele contractuele band aan met de
onderaannemers.

9. TAALGEBRUIK
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Kennis van het Frans en Nederlands is vereist voor alle dienstverleners die betrokken
kunnen zijn bij de uitvoering van het project. De kandidaat blijft de eerste
gesprekspartner voor de gemeente Sint-Gillis en de NMBS, en hij erkent vloeiend
Frans of Nederlands te praten.
10. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
De gemeente Sint-Gillis en de NMBS behouden zich het recht voor om tijdens de
procedure of tijdens de uitvoering van de concessieovereenkomst één of meer
wijzigingen/specificaties aan de inhoud van de opdracht aan te brengen, indien deze
wijzigingen/specificaties aan één van onderstaande criteria voldoen en onverminderd
de concessieovereenkomst:
-

De wijziging respecteert het algemene kader van de opdracht en de filosofie
van het project.
De wijziging is in overeenstemming met de beginselen van deze projectoproep.
De wijziging komt er om technische redenen of omdat ze een meerwaarde kan
toevoegen aan het oorspronkelijke project.
De wijziging kon niet worden voorzien in het presentatiedossier omdat bepaalde
elementen ontbraken.
De wijziging neemt een belangrijk nadeel bij de uitvoering van de opdracht of
een aanzienlijke stijging van de kosten voor de subsidiërende overheid weg.

11. GESCHILLEN
Voor geschillen met betrekking tot de uitvoering van dit reglement zijn de hoven en
rechtbanken van Brussel bevoegd.
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12. TECHNISCHE GEGEVENS
a) Plannen van het gebouw
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b) Beknopte beschrijving van de werken
Met het oog op de voormelde bezetting zal de NMBS onderstaande aanpassingswerken
uitvoeren:


Afbakening van de in concessie gegeven ruimte:

Alle werken staan vermeld op het plan "Constructions". Enkel de op dit plan bepaalde werken zijn
gepland.

1. Achteraan de concessie komt een scheidingswand. Deze EI120 wand wordt
opgetrokken met Ytong-blokken van 14 cm dik (van de vloer tot aan plafondplaat).
2. Ter hoogte van de zuidelijke ingang van het station komt er een EI60 wand (van de
vloer tot aan de draagstructuur).
3. De openingen in de wanden die de concessie afbakenen worden gedicht.
4. De openingen in de plafondplaat (zoals op het plan vermeld) worden gedicht (EI60).
5. Er komen twee EI60 wanden. De concessiehouder zal die deuren niet mogen
gebruiken.


Water/Elektriciteit/Riolering:
1. In de concessie wordt een schakelbord geplaatst (60A).
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2. Er wordt een wateraanvoer en -afvoer geplaatst. De afvoer heeft een diameter van 50
mm in "Y-" vorm, voor de afvoer van 2 gootstenen.
3. Het geheel komt op de plaatsen die op het plan zijn aangegeven met "in concessie
gegeven zone".


Aanvullende informatie:
1. Aan het begin van de werken van de concessiehouder zal een toegang tot de in
concessie gegeven zone worden vrijgehouden: in de nieuwe muur met Ytong-blokken
komt een opening van 140 × 210 cm. De voorlopige toegang gebeurt via de zuidelijke
gang van het station.
2. De houtconstructies en de wand in metaalplaat worden gedemonteerd - zoals
aangegeven op het plan "Démolitions prévues”.
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