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gemeenteraad
Ontwerpbesluit Zitting van 26 februari 2018
A-punt Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs

9 2018_GR_00130 Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Rubenshuis - 
Restauratie portiek en tuinpaviljoen. 
Sponsorovereenkomst - Goedkeuring

Auteur
Lise Van Camp

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2017_CBS_05738 - Bestek GAC/2014/2776. Restauratie portiek en tuinpaviljoen - Rubenshuis - Gunning - 

Goedkeuring
 2015_GR_00053 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum aan de Stroom. Toegankelijkheid 

dakterras. Sponsorovereenkomst - Goedkeuring

Aanleiding en context
Total is één van de grootste internationale olie- en gasgroepen en een hoofdrolspeler in de chemie. In België is 
Total actief in het domein van de raffinage, de chemie en van marketing en diensten. In het kader van zijn 
maatschappelijk engagement wenst Total in België belangrijke culturele instellingen en evenementen te steunen.

Daarom tekenden Total en de stad op 26 januari 2015 (jaarnummer 00053) een sponsorovereenkomst om de 
stad in staat te stellen de gebruiksoptimalisaties van het dakterras niveau 10 van het MAS te voltooien. Van dit 
project kon slechts één fase gerealiseerd worden (afwerking Voorontwerp Neutelings Riedijk Architecten) en 
kon de hiervoor betreffende eerste schijf (100.000,00 euro) door Total betaald worden. De tegenprestaties 
werden naar verhouding van deze eerste schijf eveneens uitgevoerd. Fase 2 en 3 van dit project vonden in 
overleg voorlopig niet plaats, waardoor de hiervoor betreffende tweede en derde schijf door Total ook niet 
dienden betaald te worden.

Partijen zijn in goed overleg overeengekomen om in plaats daarvan het resterend sponsorbedrag aan een nieuw 
project te besteden: Total engageert zich tegenover de stad om haar in staat te stellen de restauratie van de 
portiek en het tuinpaviljoen van het Rubenshuis te voltooien.

Op 23 juni 2017 keurde het college de gunning van de restauratie van het portiek en tuinpaviljoen van het 
Rubenshuis goed (jaarnummer 05738).

Argumentatie
De portiek en het tuinpaviljoen in het Rubenshuis zijn de enige twee originele overblijfselen uit de woning van 
Rubens, die sinds de 18de eeuw ingrijpend verbouwd werd en vormen bovendien zeldzame sporen van de 
meester als architect. Deze 400 jaar oude elementen zijn omwille van steenerosie en waterinsijpeling dringend 
aan restauratie toe.
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Aan de start van de huidige restauratie is heel wat werk en onderzoek vooraf gegaan. Vanaf de jaren 1980 werd 
de noodzaak voor een nieuwe restauratie zichtbaar. Het bouwhistorisch en materiaaltechnisch vooronderzoek in 
de jaren 1990 toonde aan dat de portiek dringend beschermd moet worden tegen de regen. Een tijdelijke 
dakconstructie werd op de portiek aangebracht. Uit diverse onderzoeken uitgevoerd in 2010, bleek dat de 
conserveringsgraad van de gebeeldhouwde delen sinds 1970 sterk achteruit was gegaan. In 2012 verenigden 
verschillende experten uit de erfgoedsector zich in een begeleidingscommissie om de restauratie-opties voor 
portiek en tuinpaviljoen te onderzoeken.

In 2014 deed het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium specifiek onderzoek en een proefrestauratie. 
Om potentieel gevaarlijke situaties uit te sluiten werd de portiek vanaf dat moment beschermd met netten en 
schoren, en werd de centrale schelp onderstut. Rond het tuinpaviljoen werd een veiligheidsperimeter ingesteld.

Het restauratiedossier werd op 16 december 2014 ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed als premie-
aanvraag en op 3 april 2015 ontvankelijk verklaard. Op 18 september 2017 startte de conservatie-restauratie van 
de portiek en het tuinpaviljoen. Op 19 oktober 2017 ontving de stad van het Agentschap Onroerend Erfgoed de 
definitieve toekenning van de premie.

De kostprijs van het project wordt voor 80% betoelaagd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De Vlaamse 
overheid en de stad Antwerpen realiseren dit project samen, waaraan nu het sponsorbedrag van Total 
toegevoegd wordt.

Financiële gevolgen
Ja

Algemene financiële opmerkingen
Bij budgetwijziging 2018 zullen de nodige aanpassingen aan het budget gebeuren. Het sponsorbedrag zal 
worden ontvangen op functiegebied 1SBR030102P04691, budgetplaats 5112000000 en budgetpositie 150600. 
De hieraan gekoppelde uitgaven zijn voorzien op hetzelfde functiegebied, budgetplaats 5322000000 en 
budgetpositie 221.

De financiële gevolgen voor de tegenprestaties van de stad in het kader van de sponsorovereenkomst met Total 
worden verrekend via vzw Antwerpen Kunstenstad.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:
Doelstellingen/projecten:
 5 - Bruisende stad

 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en 
waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot
 1SBR0301 - Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over 

heden en verleden van de stad
 1SBR030102 - De stedelijke erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed 

onderhouden

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad keurt de sponsorovereenkomst met Total Petrochemicals & Refining NV, Nijverheidsstraat 52 
in 1040 Brussel (BE 0403.079.441) voor het restaureren van de portiek en het tuinpaviljoen in het Rubenshuis 
goed.

Artikel 2
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Sponsoring 
restauratie 
portiek en 
tuinpaviljoen 
Rubenshuis

100.000,00 
euro

Budgetplaats: 5112000000
Budgetpositie: 150600
Functiegebied: 1SBR030102P04691
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 1SA050700
Budgetperiode: 1800

 nvt

Sponsoring 
restauratie 
portiek en 
tuinpaviljoen
Rubenshuis

100.000,00 
euro

Budgetplaats: 5112000000
Budgetpositie: 150600
Functiegebied: 1SBR030102P04691
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 1SA050700
Budgetperiode: 1900

 nvt

Bijlagen
1. TOTAL_CHARTE LOGO UK_H_010313.pdf
2. Richtkader conservatie-restauratie maatregelen portiek en tuinpaviljoen - Rubenshuis.pdf
3. Corruptiebestrijding_Total.pdf
4. SPONSOROVEREENKOMST RH - TOTAL.pdf
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02 |

Chrome Yellow
Pantone 138 C
M 48 - Y 100

Light Blue
Pantone 279 C

C 70 - M 30

Dark Blue
Pantone 286 C
C 100 - M 80

Red
Pantone 185 C
M 100 - Y 80

The reference logo comprises two components: the energy-curve symbol and the Total name  
in the official brand typeface.

The standard version of the Total logo is the horizontal version. From now on, the vertical logo 
may only be used under clearly defined circumstances, on media whose technical properties 
make them unsuitable for the horizontal logo. For the time being, however, the vertical logo will 
continue to be used as the standard for the service station network and Marketing & Services’ 
commercial communication. Marketing & Services’ is already the horizontal version for its internal 
and corporate communication.

Brand typeface

LOGOTYPE VERSIONS COLOR
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03 | LOGOTYPE VERSIONS GRAYSCALE

Black 58 % Black 58 %

Black 75 %

Black 41 %

Black 20 %

Black 75 %

Black 58 %

Black 41 %

Black 20 %

The grayscale logo is used to achieve a rendering similar to the color logo in black and white printing.
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04 | LOGOTYPE VERSIONS MONOCHROME 

Black 100 %

Black 0 %

La version du logotype monochrome sera utilisée dans les cas d’applications particulières
telles que l’embossage, la gravure, les télécopies, ....
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05 | LOGOTYPE VERSIONS ALTERNATE VERSION

A vertical version of the logo may be used exceptionally, when it is not possible to use
the reference horizontal logo. The same application guidelines apply as for the reference 
logo in Total’s visual identity.

For the time being, the vertical logo will continue to be used as the standard for the 
service station network and Marketing & Services’ commercial communication.
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CLEAR SPACE AND MINIMUM PRINTING SIZE
CLEAR SPACE | MINIMUM PRINTING SIZE
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07 | CLEAR SPACE AND MINIMUM PRINTING SIZE

CLEAR SPACE

A clear space is left around the logo to optimize readability.  
The clear space area is standardized in line with the size of the 
logo. No other objects, words or graphic components may be 
placed in the clear space.

MINIMUM PRINTING SIZE

To ensure readability, the logo cannot be reproduced smaller
than the minimum width defined.

xx

x

x

x

10 mm
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COLOR BACKGROUNDS AND INCORRECT USAGE
COLOR BACKGROUNDS | INCORRECT USAGE
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|09

Whenever possible, the logo should be printed on a white or light 
background so it is easy to read. Although possible, placing
the logo on a dark background or visual is strongly discouraged.

COLOR BACKGROUNDS AND INCORRECT USAGE COLOR BACKGROUNDS

Photo Credits: © Labelle Michel / Total - © Von Der Fecht Florian / Total
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|10

Suspendisse lectus tortoru, 
adipis nec                 dignit sit 
amet, ultricies sed, dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet.

COLOR BACKGROUNDS AND INCORRECT USAGE INCORRECT USAGE

The logo application guidelines are mandatory. No modifications
in the color or shape of the logo symbol or typeface are allowed.

Do not use the symbol 
(energy curve) alone.

Suspendisse lectus tortoru, 
adipis nec                 dignit sit 
amet, ultricies sed, dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Do not modify the space between 
the typeface and the symbol.

Do not use a different typeface. Do not make the symbol 
bigger than the word.

Do not slant the logo or 
any of its components.

Do not write «Total» in its specific 
typeface in titles or body copy.

Do not use different colors 
for the symbol or typeface.

Do not adapt the symbol. Do not modify the symbol or typeface 
(by making them narrower, for example).
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Design and Graphics: Vincenti Design – Photo Credits: © Labelle Michel / Total - © Von Der Fecht Florian / Total
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RICHTKADER CONSERVATIE – RESTAURATIE MAATREGELEN PORTIEK EN TUINPAVILJOEN 

RUBENSHUIS 

 

1. Rubens als architect 

In 1610 koopt Peter Paul Rubens (1577-1640) een huis met grond aan de Wapper in 

Antwerpen. Hij schetst zelf de plannen voor een uitbreiding die aan alle wensen voldoet van 

de kunstenaar, zakenman, familieman en kunstverzamelaar die hij is. Het oorspronkelijke 

woonhuis in traditionele bak- en kalkzandsteenstijl breidt hij uit met een halfrond 

overkoepeld beeldenmuseum en een schildersatelier in de stijl van een Italiaans palazzo. Een 

indrukwekkende portiek verbindt het bestaande woonhuis met het nieuwe atelier en biedt 

een mooie doorkijk naar de tuin met een gloednieuw tuinpaviljoen. Vermoedelijk bleef de 

woning van Rubens onaangeroerd tot midden 18de eeuw. Daarna werd het pand grondig 

verbouwd. De stad Antwerpen kan het pand aankopen in 1937 en laat het restaureren en 

reconstrueren. In 1946 opent het Rubenshuis als museum. Van Rubens’ ontwerp zijn twee 

originele onderdelen bewaard gebleven: de portiek, die de imposante doorgang naar de tuin 

vormt, en het tuinpaviljoen, de ‘eyecatcher’ achter in de tuin. Het belang van beide 

architecturale elementen kan niet overschat worden: het zijn vandaag de enige zichtbare 

sporen van Rubens als architect, die daarmee de barok in de Nederlanden heeft 

geïntroduceerd. 

 

2. Een complex restauratie dossier 

Aan de start van de huidige restauratie is heel wat werk en onderzoek vooraf gegaan. Vanaf 

de jaren 1980 werd de noodzaak voor een nieuwe restauratie voor het eerst zichtbaar. Het 

bouwhistorisch en materiaal technisch vooronderzoek in de jaren 1990 toonde aan dat de 

portiek dringend beschermd moesten worden tegen de regen: een tijdelijke dakconstructie 

werd op de portiek aangebracht. Uit diverse onderzoeken uitgevoerd in 2010 bleek dat de 

conserveringsgraad van de gebeeldhouwde delen tijdens de laatste jaren sterk achteruit was 

gegaan. In 2012 verenigden verschillende experten uit de erfgoedsector zich in een 

begeleidingscommissie om de restauratie-opties voor portiek en tuinpaviljoen te 

onderzoeken. 

In 2014 deed het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium specifiek onderzoek en een 

proefrestauratie. Om potentieel gevaarlijke situaties uit te sluiten werd de portiek vanaf dat 

moment beschermd met netten en schoren en werd de centrale schelp onderstut. Rond het 

tuinpaviljoen werd een veiligheidsperimeter ingesteld.  

Het restauratiedossier werd ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de 

Vlaamse overheid voor een premie-aanvraag en in april 2015 ontvankelijk verklaard. 

Op 18 september 2017 startte de conservatie-restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen. 

In oktober 2017 ontving de stad van het Agentschap Onroerend Erfgoed de definitieve 

toekenning van de premie. 

De kostprijs van het project wordt voor 80% betoelaagd door het Agentschap Onroerend 

Erfgoed. 

De Vlaamse overheid en de stad Antwerpen realiseren dit project samen, mede ondersteund 

door het sponsorbedrag van Total. 

 

3. Conservatie-restauratie behandeling 

Het huidig voorkomen van portiek en paviljoen is deze van na de restauratie van het 

Rubenshuis door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uitgevoerd tussen 1939 en 1946. 
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Van Averbeke stond in voor de reconstructie van het Rubenshuis. In de 18de en 19de eeuw 

was het Rubenshuis immers sterk verbouwd, waardoor de oorspronkelijke verschijningsvorm 

verloren ging. Enkel portiek en tuinpaviljoen bleven grotendeels bewaard. 

Het huidige plan van aanpak bij de conservatie-restauratie van portiek en tuinpaviljoen 

behoudt de restauratievisie van Van Averbeke. De restauratie wordt een zuiver 

conserverende ingreep, waarbij deze originele barokke artefacten integraal zullen behouden 

worden. Technisch worden de ingrepen onderbouwd door een uitgebreid voorafgaandelijk 

onderzoek en een aantal proefrestauraties, waarbij technische ingrepen op punt werden 

gesteld. 

De werken startten op 18 september 2017 en lopen tot het begin van 2019. Eerst worden de 

stellingen voor de restauratie opgebouwd. De portiek is dan tijdelijk niet meer zichtbaar voor 

het publiek. De twee doorgangen links en rechts van de centrale boog worden afgesloten. Na 

het plaatsen van de stellingen, volgen snel een aantal ingrijpende en spectaculaire werken, 

zoals het ontmantelen van het tijdelijk aangebrachte houten dak en het verwijderen van de 

grote bronzen vazen en beelden van Mercurius en Minerva bij de portiek. De werken lopen 

dan verder met de reinigingswerken aan het tuinpaviljoen en vervolgens aan de portiek. Na 

enkele maanden reinigen, vangt de eigenlijke restauratie aan. De gebeeldhouwde delen 

worden minutieus, steenschilfer na steenschilfer, onder handen genomen. Een combinatie 

van conserverende en beschermende maatregelen moet tenslotte een optimale bewaring 

van de portiek en het tuinpaviljoen op lange termijn bewerkstelligen. Daarom wordt na de 

restauratie de portiek bekroond met een glazen luifel. Deze luifel beschermt tegen neerslag 

en zal nieuwe steenerosie en vervuiling voorkomen. Tenslotte zullen de bronzen beelden en 

vazen worden teruggeplaatst. 

Bij de restauratie van het tuinpaviljoen, wordt een meer oorspronkelijke vliespleister 

aangebracht om beter aan te sluiten bij de architectuurdetaillering van het hoofdgestel. 

Sporen van deze vliespleister zijn bij het vooronderzoek teruggevonden. Voorafgaandelijk 

worden een aantal bouwtechnische ingrepen uitgevoerd, zoals herstel van zettingsscheuren 

en injecties tegen het opstijgend vocht. De beelden van het tuinpaviljoen krijgen een 

conservatiebehandeling. 

Na de restauratie zal de bezoeker de portiek en het tuinpaviljoen in hun oude glorie ervaren, 

net zoals Rubens ze destijds had ontworpen. 

De restauratie wordt één van de troeven van het Barokjaar: bezoekers krijgen de kans om ter 

plekke de restauratie live te volgen. Dankzij rondleidingen, lezingen, werfbezoeken en 

diverse digitale toepassingen, ontdekt de bezoeker niet alleen het vakmanschap (en de 

expertise) van de conservators-restaurators, maar nooit eerder was er de kans om letterlijk 

zo dicht bij de architectuur van Rubens te komen. 

 

4. Werken in detail 

De conservatie-restauratie omvat het minutieus technisch herstel van natuursteen met een 

minimum aan vormherstel. De ingrepen beperken zich tot structurele interventies 

noodzakelijk voor de optimale conservering van de portiek en het tuinpaviljoen. Vormherstel 

door middel van het gebruik van restauratiemortels wordt enkel toegepast in geval van risico 

op waterinfiltratie of om een correcte aansluiting op het voegwerk te realiseren. De 

leesbaarheid van portiek en tuinpaviljoen blijven immers – ondanks vormverlies en slijtage – 

op de historische site van het Rubenshuis voldoende groot. 
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4.1. Conservatie-restauratie maatregelen voor de tuinportiek 

De behandeling van de tuinportiek omvat o.a.: 

Voor het beeldhouwwerk: 

- een reiniging met o.a. microzandstralen, 

- het hechten van steenschilfers door injectie met hydraulische kalkmortel, 

- het opvullen van barsten met hydraulische kalkmortel, 

- het geven van cohesie aan verzande steen, 

- het lokaal herstellen van voegen, 

- het verwijderen van oude storende invullingen, 

- het vervangen of roestwerend schilderen van ijzeren doken. 

Voor de architecturale elementen in blauwe hardsteen: 

- een reiniging met o.a. microzandstralen, 

- het trapsgewijs opvullen van barsten en stylolieten met hydraulische kalk, 

- het fixeren van schilfers, 

- het lokaal hernemen van voegwerk met een hydraulische kalkmortel, 

- het aanbrengen van scheuroverbruggende verankering in het gebroken fronton. 

Voor de borstwering bovenaan: 

- het demonteren van dit element voor de herstelling van de blauwe hardsteen, 

- het verlijmen van breuken in dekstenen en balusters, 

- het opvullen van lacunes, 

- het vervangen van roestende ijzeren doken door roestvrije elementen. 

Voor de muren in witte parementsteen: 

- het reinigen van deze elementen, 

- het herstellen van het voegwerk, 

- het injecteren van scheuren met een hydraulische kalkmortel. 

Voor de bronzen beelden en vazen: 

- het reinigen, 

- het aanbrengen van een microkristallijne waslaag. 

Timing: 

Start einde 2017, voltooid einde 2018. 

Begin 2019: aanbrengen van glazen luifel als beschermende maatregel: nadat de portiek 

vijftig jaar onbeschermd is geweest tegen regen en sneeuw, is de schade – met name de 

uitspoeling van kleibankjes en stylolieten van de blauwe hardsteen en de afspoeling van de 

witte natuursteen – duidelijk zichtbaar. Tijdens de restauratie wordt een volledig 

transparante, glazen luifel aangebracht, die de tuinportiek permanent zal beschermen tegen 

diverse weersomstandigheden. 

Oplevering voorzien maart 2019. 
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4.2.  Conservatie-restauratie maatregelen voor het tuinpaviljoen 

Het huidig voorkomen van het tuinpaviljoen is het resultaat van een niet afgewerkte 

restauratie uit 1970-1971. Het uitgangspunt voor de restauratie van vandaag is het behoud 

van deze toestand met bi-chroom materiaalgebruik: blauwe hardsteen en zwarte bakstenen 

kolommen contrasteren met de bleke pleister en omlijsten de opgestelde beelden. Er wordt 

evenwel geopteerd om de huidige dikke pleisterlaag te vervangen door een 

vliesbepleistering om een correcte aansluiting te realiseren op het hoofdgestel in blauwe 

hardsteen in de voorgevel. Het toepassen van een vliesdunne kalkbepleistering geeft 

bovendien een tactieler geveloppervlak dat meer aansluit bij de vermoedelijk authentieke 

afwerking, die zichtbaar is op een aantal schilderijen van Rubens zelf. 

De behandeling van het tuinpaviljoen omvat o.a.: 

Voor het gebouw: 

- een gelijkaardige aanpak van de gebouwdelen in blauwe hardsteen zoals die van 

de tuinportiek, 

- restauratie van de tafel in Rance marmer, 

- injectie tegen opstijgend vocht, 

- herstel van natuurstenen vloer en leien dakbedekking. 

Voor de beelden: 

- restauratie van het beeld van Hercules en Honos: reinigen, fixeren van 

loszittende schilfers, opvullen van barsten met kalkmortel, nazicht en herstel van 

de verankering, 

- het aanbrengen van een beschermende laag op het beeld Honos. Deze laag sluit 

op vlak van kleur aan bij de lichte natuursteenkleurige kalkverf die het beeld 

oorspronkelijk had, 

- het verwijderen van de op Bacchus aangebrachte verf, 

- het behouden van het beeld Venus van Willy Kreitz (1943). Het beeld krijgt een 

lichte reiniging met stoom, maar wordt op een andere manier afgewerkt dan 

Bacchus en Honos, waardoor het verschil met het blote oog zichtbaar is. 

Timing 

Start einde 2017, voltooid einde 2018. Oplevering voorjaar 2019. 

 

Samenwerking 

Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed; stad Antwerpen; Koninklijk Instituut voor 

het Kunstpatrimonium; Monument Vandekerckhove NV, THV Cools-De Vlieger-Lapis Arte; 

EVEKA bvba; Ney+P; Studiebureau L. De Clercq; MAAT_WERK architecten bvba. 
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BIJLAGE 3 

Corruptiebestrijding  
 
DEFINITIES : De term “Overheidsfunctionaris” slaat op iedere verkozen of benoemde 
overheidsfunctionaris, alsook op elke persoon die als functionaris wordt tewerkgesteld of 
gebruikt door een nationale, regionale of lokale administratie, door eender welke entiteit die 
of eender welk agentschap dat afhangt van een dergelijke administratie of door een 
vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van of gecontroleerd wordt 
door de Staat, alsmede verantwoordelijken van politieke partijen, kandidaten voor openbare 
functies en werknemers van openbare internationale organisaties.  

Onder “Naast Familielid van een Overheidsfunctionaris” wordt verstaan zijn echtgenoot 
of partner, een van zijn kinderen, een van zijn broers en zussen of een van zijn ouders, de 
echtgenoot of partner van een van zijn kinderen, een schoonbroer of schoonzus, of eender 
welke andere verwante uit de familiale omgeving. 
 
Artikel 1 : GEBRUIK VAN DE FONDSEN : De Stad dient te handelen als onafhankelijke 
organisatie en noch zij, noch haar werknemers mogen om welke reden dan ook worden 
beschouwd als werknemers, gemachtigden of personen die handelen voor rekening of in 
vertegenwoordiging van de Sponsor bij het gebruik van de fondsen aangeboden door de 
Sponsor.  
 
Artikel 2 : PREVENTIE VAN CORRUPTIE : In toepassing van de gebruikelijke beginselen 
voorzien in de internationale en regionale overeenkomsten betreffende de bestrijding van 
corruptie en teneinde de naleving te verzekeren van de anticorruptiewetten die van 
toepassing zijn op de activiteiten beheerst door de Overeenkomst, alsook de naleving van 
alle andere anticorruptiewetten die van toepassing zijn op de Partijen of op hun 
moedermaatschappij :  

2.1 – verklaart de Stad dat, voor alles wat betrekking heeft op de Overeenkomst, noch zijzelf, 
noch, voor zover haar bekend, een persoon handelend voor haar rekening, enige betaling, 
schenking, belofte of eender welk ander voordeel heeft gedaan of aangeboden of zal doen of 
aanbieden, rechtstreeks of via tussenpersonen (meer bepaald een Naast Familielid van een 
Overheidsfunctionaris), voor het gebruik of ten bate van een Overheidsfunctionaris, wanneer 
een dergelijke betaling, schenking, belofte of voordeel tot doel heeft of zal hebben :  
(i) een handeling of een beslissing van deze Overheidsfunctionaris te beïnvloeden ;  
(ii) deze persoon aan te zetten om een handeling te stellen of niet te stellen, in strijd met zijn 
wettelijke verplichtingen ;  
(iii) een onrechtmatig voordeel te bekomen ; of  
(iv) deze persoon aan te zetten zijn invloed aan te wenden met het oog op het bekomen van 
een handeling of het beïnvloeden van een beslissing van een overheidsdienst, overheid of 
overheidsbedrijf.  

2.2 – dienen alle betalingen van de Sponsor aan de Stad te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de betalingsvoorwaarden vermeld in artikel 2 van de Overeenkomst. De 
betalingsinstructies meegedeeld in de opvragingen van fondsen van de Stad gelden als 
garantie in hoofde van de Stad dat de opgegeven bankrekening enkel door hem wordt 
gehouden en dat geen enkele andere persoon op deze rekening enige participatie, enig 
recht of enig belang heeft.  

2.3 – zonder afbreuk te doen aan de rechten of rechtsmiddelen waarover de Sponsor zou 
kunnen beschikken in toepassing van de overeenkomst of van de wet, met inbegrip van 
schade wegens fout, indien blijkt dat een essentieel onderdeel van de verbintenissen of 
voorwaarden voorzien in artikels 1 en 3 door de Stad niet werd nageleefd of vervuld, zal de 
Sponsor het recht hebben om : 
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(i) de betaling op te schorten en/of de terugbetaling te vorderen van de voorschotten die 
werden betaald uit hoofde van de Overeenkomst ; en/of  
(ii) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen uit hoofde van 

tekortkoming van de Stad, zoals voorzien in het artikel “Beeindiging”. 
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SPONSOROVEREENKOMST  

RUBENSHUIS 

2018-2019 
 

 

Tussen: 

 

1. TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING NV, naamloze vennootschap met 

maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 52; vertegenwoordigd door 

mevrouw Nathalie Brunelle, secretaris-generaal; 

 

Partij sub 1. hierna aangeduid als ‘de sponsor’, 

 

en 

 

2. Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar 

gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Bart De Wever, voorzitter van de 

gemeenteraad en de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris; 

 

 Partij sub.2. hierna ook aangeduid als ‘de stad’ 

 

Partij sub.1 en 2. hierna elk afzonderlijk aangeduid als een ‘Partij’ en samen als de 

‘Partijen’. 

 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

INLEIDING 

 

De stad Antwerpen is eigenaar van het gebouwencomplex dat het Rubenshuis huisvest. De 

stad Antwerpen wordt ook bijgestaan door de vzw ‘Antwerpen Kunstenstad’ in het beheer van 

haar musea, waaronder het Rubenshuis. 

De ‘vzw Antwerpen Kunstenstad’ is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in 

privaatrechtelijke vorm. 

De vzw wordt belast met welbepaalde beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken van 

gemeentelijk belang. 

De vereniging heeft als maatschappelijk doel de lokale, regionale en internationale culturele 

uitstraling van Antwerpen te bevorderen door de realisatie van een kwalitatief  hoogstaande 

museum- en erfgoedwerking, met eveneens als maatschappelijk doel de organisatie van 

kwalitatief hoogstaande artistieke en/of culturele evenementen en projecten in Antwerpen. 

 

Total is één van de grootste internationale olie- en gasgroepen en een hoofdrolspeler in de 

chemie. In België is Total actief in het domein van de raffinage, de chemie en van marketing 

en diensten. In het kader van zijn maatschappelijk engagement wenst Total in België 

belangrijke culturele instellingen en evenementen te steunen.  

Daarom tekenden Total en de stad op 26 januari 2015 een sponsorovereenkomst om de stad in 

staat te stellen de gebruiksoptimalisaties van het dakterras niveau 10 van het MAS te 

voltooien. Van dit project kon slechts één fase gerealiseerd worden (afwerking Voorontwerp 
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Neutelings Riedijk Architecten) en de hiervoor betreffende eerste schijf door Total betaald 

worden. De tegenprestaties werden naar verhouding van deze eerste schijf eveneens 

uitgevoerd. Fase 2 en 3 van dit project vonden in overleg voorlopig niet plaats, waardoor de 

hiervoor betreffende tweede en derde schijf door Total ook niet dienden betaald te worden. 

Partijen zijn in goed overleg overeengekomen om in plaats daarvan het resterend 

sponsorbedrag aan een nieuw project te besteden: Total engageert zich tegenover de stad om 

haar in staat te stellen de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen van het Rubenshuis te 

voltooien. 

 

 

 

ARTIKEL 1.  VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

 

 

1.1. Deze overeenkomst heeft tot doel om de afspraken tussen de sponsor en de stad vast te 

leggen met het oog op sponsoring van de restauratie van de portiek en het 

tuinpaviljoen van het Rubenshuis zoals omschreven in bijlage 2. 

 

1.2. De sponsor verbindt zich ten opzichte van de stad tot de in Artikel 2 genoemde 

sponsorverplichting, waartegenover de stad zich ertoe verbindt het project uit te 

voeren en de in Artikel 3 vermelde tegenprestaties aan de sponsor te leveren, casu quo 

te laten leveren door Antwerpen Kunstenstad vzw. 

 

1.3. Te dien einde zal de stad de organisatie en de uitvoering van de werken voor de 

restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen op professionele wijze opvolgen. Er 

wordt getracht het project uit te voeren volgens het richtkader dat werd opgenomen 

onder bijlage 2, en is opgesteld volgens bestek GAC/2014/2776 zoals goedgekeurd 

door de stad op 12 december 2014 (jaarnummer 12617) en gegund op 23 juni 2017 

(jaarnummer 5738) en overeenkomstig de richtlijnen van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed. 

Eventuele afwijkingen van de conservatie-restauratiemaatregelen en timing 

opgenomen in bijlage 2 kunnen evenwel nooit worden beschouwd als een eenzijdige 

ontbinding of beëindiging van de overeenkomst lastens de stad. 

 

 

 

ARTIKEL 2.  SPONSOR VERPLICHTING 

 

 

2.1. De sponsor verplicht zich ertoe aan de stad een totaalbedrag van 200.000,-€ 

(tweehonderdduizend euro) te betalen. Dit zal betaald worden in twee jaarlijkse 

schijven van 100.000,- euro. 

 

2.2. De stortingen worden als volgt verdeeld: een eerste schijf van 100.000,- euro 

(honderdduizend euro) zal in het eerste kwartaal van 2018 betaald worden. 

 

2.3. Een tweede schijf van 100.000,- euro (honderdduizend euro) zal betaald worden in het 

eerste kwartaal van 2019.  
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2.4. De stad zal vanaf 2018, jaarlijks en telkens in de loop van het eerste kwartaal een 

factuur uitsturen naar de sponsor ter betaling van de jaarlijkse, nog resterende schijf. 

Deze facturen moeten naar het volgende adres worden verstuurd: 

 

Total Petrochemicals & Refining NV 

Mevrouw Chantal van Ackere 

Mecenaat 

Nijverheidsstraat 52 

1040 Brussel 

 

2.5. De sponsor dient de facturen van de stad binnen de maand na ontvangst te betalen op 

het volgend rekeningnummer IBAN BE92 0910 1016 5023 BIC GKCC BE BB. Alle 

in dit Artikel vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 

 

ARTIKEL 3.  TEGENPRESTATIE VAN DE STAD ANTWERPEN 

 

 

3.1.  De stad verplicht zich voor de in Artikel 2 genoemde sponsorverplichting en voor de 

duur van deze overeenkomst (vanaf de ondertekening tot haar einde op 31 december 

2019) de volgende tegenprestaties te leveren aan de sponsor, casu quo te laten leveren, 

in voorkomend geval door de vzw Antwerpen Kunstenstad: 

 

 3.1.1. Exclusieve representatie 

 

De stad garandeert de sponsor de exclusiviteit in de energiesector  van de 

exploratie en de productie van olie en/of aardgas, de raffinage, de chemie en de 

distributie van olieproducten voor de sponsoring van het restauratieproject van 

de portiek en het tuinpaviljoen voor de volledige duur van de overeenkomst. 

De stad zal zich bijgevolg onthouden van samenwerking met een concurrent 

van de sponsor voor de financiering van de restauratie van de portiek en het 

tuinpaviljoen.  

 

Niettegenstaande het voorgaande is het de stad toegestaan om een bijkomende 

sponsor toe te laten uit dezelfde sector voor specifieke sponsoring van andere 

projecten van het Rubenshuis. 

 

Er zijn geen beperkingen voor het aantrekken van bijkomende sponsors voor 

het Rubenshuis uit een andere sector dan de sponsor. 

 

 3.1.2. Exposure 

  

A. Media: de sponsor zal met een vertegenwoordiging worden uitgenodigd op 

de persconferenties die door en voor de stad, casu quo Musea en Erfgoed 

Antwerpen/Antwerpen Kunstenstad, worden georganiseerd en de 

vermelding van de naam van de sponsor zal in het persdossier worden 

opgenomen: 
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- naar aanleiding van het feestelijk openingsweekend ‘Antwerpen Barok 

2018. Rubens inspireert'   

- bij de inhuldiging na voltooiing van de restauratiewerken aan portiek 

en tuinpaviljoen. Een gratis kleurenpagina bedrijf- en 

sponsoringinformatie over de sponsor met de vermelding van de naam 

en het logo zullen in dit persdossier worden opgenomen. 

 

B. Website (www.rubenshuis.be): het interactieve logo (met respect voor de 

huisstijl van het als bijlage bij de overeenkomst gevoegde logo) van de 

sponsor zal op de website van het Rubenshuis geplaatst worden, onder de 

rubriek ‘steunen/sponsors’. 

 

C. Plaat: een plaat zal tijdens de restauratiewerken op de stelling bevestigd 

worden op een overeen te komen plaats – gezien de projectie op het 

werfdoek – , met vermelding dat deze restauratie tot stand kwam onder 

meer dankzij het Mecenaatsfonds van Total Petrochemicals & Refining 

NV. 

 

D. Publicaties: de bedrijfsnaam en/of het logo van de sponsor – voor zover de 

beschikbare ruimte beide toelaat – worden gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst vermeld in de volgende communicatieproducten: 

 

- uitnodiging vernissage ‘De Meester leeft’ Rubenshuis 

- programmabrochure ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ 

- affiches ‘De Meester leeft’ 

- raamsticker ‘De Meester leeft’ 

- folder “De Meester leeft’ 

- bezoekersgids ‘De Meester leeft” 

- koepelwebsite ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ 

- museumwebsite Rubenshuis 

- digitale Nieuwsbrief 

- videomontage restauratieproces: colofon 

 

E. Communicatie: bij elke mededeling door het Rubenshuis over het 

restauratie project van de portiek en het tuinpaviljoen wordt de sponsoring 

door de sponsor vermeld en indien mogelijk het logo van de sponsor 

afgebeeld. 

 

F. De sponsor mag zijn ondersteuning aan het Rubenshuis en deze laatste als 

referentieklant vermelden in zijn eigen communicatiecampagne (tijdens 

interviews, in een publicitaire inlassing, in haar eigen publicaties, op de 

webpagina van de sponsor in België, op Facebook, op de intranet site van 

de sponsor), mits dit gebeurt in overleg met en goedkeuring door de stad, 

overeenkomstig het bepaalde in de Artikelen 3.3. en 3.4. van deze 

overeenkomst. 
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3.1.3. Hospitality 

 

A. De sponsor krijgt één exclusief werfbezoek tijdens de werkzaamheden aan 

de portiek en het tuinpaviljoen voor 10 personen. 

 

B. De sponsor wordt op de inhuldiging bij beëindiging van de restauratie van 

de portiek en het tuinpaviljoen uitgenodigd met een vertegenwoordiging 

van 20 personen.  

 

C. De sponsor krijgt een uitnodiging voor 20 personen (10 personen + partner) 

op de officiële VIP opening op 31 mei 2018 van het Barokfestival  

‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’. 

 

D. De sponsor wordt voor de volledige duur van deze overeenkomst  

uitgenodigd op elke preview opening van een tentoonstelling in het 

Rubenshuis met het directiecomité van de sponsor bestaande uit 10 

personen (5 personen met partner). 

 

E. De sponsor krijgt per jaar één gratis nocturne of één ter beschikking stelling 

van de infrastructuur in een museum of erfgoedinstelling die door vzw 

Antwerpen Kunstenstad beheerd wordt, voor de geldende maximum 

capaciteit qua aantal personen in de betreffende instelling, inclusief het 

gebruik van de specifieke ruimtes, het toegangsgeld tot de permanente 

collecties en tijdelijke tentoonstelling, de ter beschikking stelling van de 

noodzakelijke toezichters en de aanwezigheid van een verantwoordelijke 

van de instelling (niet inbegrepen: alle andere kosten). 

 

F. De sponsor krijgt een reductie van 10% op elke bijkomende huur van de 

infrastructuur in een museum of erfgoedinstelling die door vzw Antwerpen 

Kunstenstad beheerd wordt. 

 

G. De sponsor krijgt één lezing door een conservator/curator per jaar in een 

bedrijfsruimte van de sponsor te Antwerpen of te Brussel of één 

rondleiding door een conservator/curator voor een groep van 15 personen 

tijdens de openingsuren in een museum of erfgoedinstelling die door vzw 

Antwerpen Kunstenstad beheerd wordt. 

 

H. De sponsor ontvangt 800 gratis toegangstickets voor het Rubenshuis voor 

marketing acties voor eigen personeel of klanten.  

 

I. De sponsor krijgt een reductie van 10 % op elke bijkomende aankoop van 

toegangstickets voor het Rubenshuis. 

 

3.2. Alle externe communicatie van welke aard dan ook vanwege de sponsor, die direct 

verband houdt met het Rubenshuis en/of de sponsoring daarvan onder werking van 

deze overeenkomst dient vooraf inhoudelijk goedgekeurd te worden door de 

desbetreffende Communicatiedienst van het Rubenshuis.  Het voornemen tot externe 

communicatie wordt zowel qua vorm als inhoud voorafgaand besproken tussen de 

respectieve contactpersonen van de Partijen die ze met het oog daarop aan mekaar 
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zullen aanwijzen overeenkomstig artikel 7.1 van deze overeenkomst.  Indien de 

namens de stad aangestelde contactpersoon meent dat daartoe aanleiding bestaat, kan 

hij/zij vragen dat de voorgestelde externe communicatie gezien haar aard vooraf aan 

de formele goedkeuring van de stad wordt voorgelegd. In dat geval zal de 

voorgestelde communicatie schriftelijk door de sponsor aan de stad dienen te worden 

bekendgemaakt. De goedkeuring door de stad zal schriftelijk worden gegeven. Deze 

goedkeuring zal ook geacht worden te zijn bekomen na een periode van twee weken 

vanaf de ontvangst van het sponsorontwerp van communicatie door de stad, bij 

uitblijven van een afwijzende reactie van de stad. In geval van een afwijzing van 

goedkeuring door de stad, zal de stad de gronden van haar afwijzing aan de sponsor 

kenbaar maken.    

 

3.3. In dit verband verbindt de sponsor zich tot het bewaren van het objectief en neutraal 

karakter van elke verwijzing naar het Rubenshuis om te vermijden dat een enkele 

communicatie door de sponsor als tendentieus of rechtstreeks of onrechtstreeks 

goedkeurend overkomt door de stad wat betreft de commerciële politiek van de 

sponsor of wat betreft de diensten die de sponsor verschaft. 

 

3.4. De stad en/of het Rubenshuis verbinden zich ertoe de sponsoring door de sponsor 

valoriserend en systematisch te vermelden in haar schriftelijke en mondelinge 

verklaringen over het restauratieproject portiek en tuinpaviljoen. Zij zullen zich 

onthouden van elke directe of indirecte, schriftelijke of mondelinge communicatie die 

het imago of de reputatie van de sponsor zou kunnen schaden.  

 

3.5. De stad en/of het Rubenshuis verbinden zich ertoe het logo van de sponsor te 

gebruiken volgens de bepalingen van de overeenkomst en met eerbied voor de in 

bijlage 1 opgenomen huisstijl. Het gebruik van het logo van de sponsor moet vooraf 

schriftelijk worden goedgekeurd door de sponsor. In geval van een afwijzing van 

goedkeuring door de sponsor, zal de sponsor de gronden van haar afwijzing 

schriftelijk aan de stad kenbaar maken. 

 

 

 

ARTIKEL 4.  INGANG EN DUUR 

 

 

4.1.  Huidige overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en eindigt van 

rechtswege op 31 december 2019, zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is. 

De overeenkomst zal niet stilzwijgend worden vernieuwd wanneer ze ten einde komt. 

 

 

 

ARTIKEL 5.  OVERLEG 

 

 

5.1. De stad zal de sponsor op regelmatige basis op de hoogte houden van de vorderingen 

van de werkzaamheden aan de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen. 
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5.3. De stad en de sponsor zullen elkaar eveneens tijdig informeren omtrent wezenlijke 

zaken die invloed kunnen hebben op de inhoud en de realisatie van deze 

overeenkomst.  

 

 

 

 

ARTIKEL 6.   BEEINDIGING 

 

 

6.1. Deze overeenkomst kan door elke Partij in de volgende gevallen vroegtijdig worden 

beëindigd zonder opzeggingstermijn en zonder voorafgaande rechterlijke 

toestemming: 

 

(i) door de stad, in geval de sponsor in staat van faillissement wordt verklaard 

of de aanvraag daarvan wordt ingediend of de dagvaarding met het oog daarop 

wordt uitgereikt, de sponsor een gerechtelijk akkoord aanvraagt, dan wel 

ontbonden respectievelijk vereffend wordt; 

(ii) door beide Partijen, in geval de uitvoering van de sponsorovereenkomst in 

strijd is met enige wettelijke bepaling. 

 

Partijen verbinden er zich toe om elkaar onverwijld op de hoogte te brengen, indien er 

zich feiten voordoen zoals bedoeld in dit Artikel 6.1. In geval van vroegtijdige 

beëindiging krachtens dit Artikel 6.1.(i) vindt geen restitutie plaats van hetgeen 

krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. 

Bij ontbinding of vereffening van de vzw Antwerpen Kunstenstad worden de rechten 

en plichten van de vereniging in de mate dat ze haar door de stad zouden zijn 

opgedragen met het oog op de uitvoering van de door de stad ingevolge deze 

overeenkomst opgenomen verplichtingen, overgenomen door een andere, met de stad 

gelieerde, vereniging of rechtspersoon. 

  

6.2. Deze overeenkomst kan door de stad vroegtijdig worden beëindigd zonder 

opzeggingstermijn en zonder voorafgaande rechterlijke toestemming in geval de 

sponsor in gebreke blijft inzake zijn betalingsverbintenis overeenkomstig Artikel 2, 

onverminderd het recht van de stad om de nakoming van de overeenkomst en/of 

schadevergoeding te vorderen. 

 

6.3. Onverminderd het voorgaande heeft een Partij bij deze overeenkomst, in geval van 

niet nakoming door haar wederpartij van één of meer verplichtingen krachtens deze 

overeenkomst, steeds het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring 

onder opgave van redenen te verbreken, onverminderd haar recht om nakoming van de 

overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Het uitoefenen van dit recht zal 

voorafgaan door een schriftelijke aanmaning per aangetekend schrijven aan de andere 

partij. Er kan slechts een einde aan de overeenkomst worden gemaakt na een periode 

van 60 dagen vanaf het ontvangen van de schriftelijke aanmaning zoals hierboven 

vermeld voor zover ondertussen geen einde aan de inbreuk werd gemaakt. 

 

6.4. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal de stad alle betaalde 

en nog niet door het Rubenshuis aangewende sommen in het kader van het 
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restauratieproject, aan de sponsor terugstorten. Het zal Partijen niet langer zijn 

toegestaan om rechten, welke ieder aan de overeenkomst kon ontlenen, speciaal met 

betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te 

oefenen. Met name is de sponsor niet gerechtigd om na beëindiging van deze 

overeenkomst in enigerlei vorm na-publiciteit te verwerven. De sponsor verplicht zich 

ook om alle onder zijn verantwoordelijkheid vervaardigde communicatie- en 

promotiemiddelen direct na beëindiging van de overeenkomst te (doen) vernietigen en 

alle verwijzingen naar het Rubenshuis te verwijderen in alle media en op alle locaties. 

Deze verplichting slaat niet op brochures (zoals jaarverslagen, bedrijfstijdschriften) die 

tijdens de duur van deze overeenkomst zouden vervaardigd zijn doch die gezien de 

periode waarop ze slaan, door het verstrijken van de tijd en op regelmatige intervals 

vervangen worden door een aangepaste/nieuwe versie en waarbij die vroegere 

versies/jaargangen vervolgens niet meer gebruikt worden als communicatie- en/of 

promotiemiddel door de sponsor maar desgevallend uit hoofde van een wettelijke 

verplichting op enig later tijdstip toch nog aan een derde ter beschikking moeten 

kunnen worden gesteld.  

 

6.5. Niets in deze overeenkomst zal aanleiding geven dat de sponsor (i) eigenaar of houder 

wordt van enige materiële of immateriële roerende of onroerende goederen die 

verband houden met het Rubenshuis of (ii) (intellectuele of andere) eigendoms- of 

gebruiksrechten, licenties, octrooien, merken, logo’s of patenten verwerft over zulke 

goederen of concepten. Na beëindiging van de overeenkomst zal de sponsor geen 

enkele rechten of aanspraken kunnen laten gelden op enige materiële of immateriële 

activa die verband houden met het Rubenshuis of eigendom zijn van Antwerpen 

Kunstenstad en/of de stad in dit verband. 

 

 

 

ARTIKEL 7.  VERTEGENWOORDIGING EN KENNISGEVINGEN 

 

 

7.1. Beide partijen wijzen een vertegenwoordiger aan die als contactpersoon voor de 

naleving en uitvoering van deze overeenkomst zal functioneren en via wie elke 

(informele) communicatie in verband met die uitvoering en naleving zal lopen, onder 

andere ook met het oog op de berekening van de op en in deze overeenkomst 

toepasselijke termijnen, een en ander behoudens het bepaalde in Artikel 7.2. van deze 

Overeenkomst. 

 

   Voor de sponsor: 

   Total Petrochemicals & Refining NV 

   Mevrouw Chantal van Ackere 

   Mecenaat 

   Nijverheidsstraat 52 

   1040 Brussel 

 

   Voor de stad: 

   Cultuur, sport, jeugd en onderwijs 

   Musea en Erfgoed Antwerpen 

   Funding en Mecenaat 
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   Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 

   Kantooradres: Den Bell, Francis Wellesplein 1 

   2018 Antwerpen 

 

7.2. Alle meldingen die dienen te geschieden bij toepassing of in uitvoering van deze 

overeenkomst en die gericht zijn op een rechtsgevolg, zullen alleen dan het beoogde 

rechtsgevolg hebben, indien zij gebeuren bij aangetekend schrijven gericht aan de 

zetel van de andere Partij, met een kopie per gewone post, fax of e-mail aan het adres 

voor elke Partij aangeduid in de preambule tot deze overeenkomst. Elke melding zal 

geacht worden te zijn geschied op de datum van de afstempeling van het afgiftebewijs 

van de aangetekende zending. Elke wijziging in het adres of in de identiteit van een 

vertegenwoordiger van een Partij zal overeenkomstig dezelfde procedure geschieden. 

 

 

 

ARTIKEL 8.  OVERDRAAGBAARHEID VAN RECHTEN EN PLICHTEN 

 

 

8.1. Het is de stad noch de sponsor toegestaan hun rechten uit deze overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de wederpartij. Deze overeenkomst zal verbindend zijn voor de 

Partijen, hun vertegenwoordigers en rechtsopvolgers, ondeelbaar ten aanzien van 

elkaar, behoudens het recht van de stad om de uitvoering van een of meerdere 

krachtens deze op haar rustende verplichtingen te laten waarnemen door enige andere 

met de stad  gelieerde vereniging of rechtspersoon. 

 

 

 

ARTIKEL 9.  KOSTEN 

 

 

9.1. Iedere Partij staat in voor zijn eigen kosten die verband houden met het opstellen van 

de overeenkomst en de daarmee verband houdende documenten. 

 

 

 

ARTIKEL 10. NIET UITVOERING 

 

 

10.1. Het feit dat één van de Partijen op enig ogenblik één van de bepalingen van deze 

overeenkomst niet afdwingt of op enig ogenblik niet de uitvoering door een andere 

Partij eist van een dergelijke bepaling, kan op geen enkele manier worden 

geïnterpreteerd als een afstand van deze bepalingen en op geen enkele manier de 

geldigheid van deze overeenkomst of enig deel ervan aantasten noch het recht van elke 

Partij om daarna elke bepaling af te dwingen.  
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ARTIKEL 11. AFSTAND EN AANVULLINGEN 

 

 

11.1. Geen afstand, aanpassing of wijziging van enige bepaling van deze overeenkomst zal 

bindend zijn, tenzij ze schriftelijk is en ondertekend door de Partij die erdoor moet 

worden verbonden of door een behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordiger van 

deze Partij. Aanvullingen op deze overeenkomst zullen slechts schriftelijk kunnen 

plaatsvinden. 

 

 

 

ARTIKEL 12. GEDEELTELIJKE OVEREENKOMST 

 

 

12.1. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt, 

op enige manier, onder enige wetten, dan zullen de geldigheid, wettigheid of 

afdwingbaarheid van de resterende bepalingen op geen enkele manier worden 

aangetast of verzwakt. Deze ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling zal dan, 

bij overeenkomst tussen de Partijen, worden vervangen door een bepaling die de 

bedoeling en inhoud van de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling het beste 

weergeeft. 

 

 

 

ARTIKEL 13. ENIGE OVEREENKOMST 

 

 

13.1. De overeenkomst (inclusief haar Bijlagen indien van toepassing) bevatten de volledige 

overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en 

vervangt iedere vroegere overeenkomst of verbintenis tussen de Partijen met 

betrekking tot het onderwerp ervan. 

 

 

 

ARTIKEL 14.  CORRUPTIEBESTRIJDING 

 

 

14.1. De stad verbindt zich ertoe kennis te nemen van de bepalingen inzake 

corruptiebestrijding opgenomen in de Bijlage 3 “Corruptiebestrijding” van de sponsor, 

alsook deze bepalingen na te leven. 

 

 

 

ARTIKEL 15.  GESCHILLEN 

 

 

15.1. Alle geschillen welke met betrekking tot deze overeenkomst, haar geldigheid, 

interpretatie en/of uitvoering zouden ontstaan, worden, indien zij niet minnelijk kunnen 

worden opgelost, beslecht door de Rechtbank van Antwerpen. 
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ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT 

 

 

16.1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. 

 

 

 

Alle bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst: 

Bijlage 1: Charter voor het gebruik van het logo van de sponsor 

Bijlage 2: Richtkader conservatie-restauratie maatregelen 

Bijlage 3: Corruptiebestrijding van de sponsor 

 

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt in twee exemplaren te Antwerpen op 

………………………… 2018. 

 

Elke partij erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Sponsor 

Voor Total Petrochemicals & Refining NV, 

 

 

 

 

.............................................................. 

Nathalie Brunelle 

secretaris-generaal  

 

 

Voor stad Antwerpen, 

namens de gemeenteraad  

de stadssecretaris     de voorzitter van de gemeenteraad 

  

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………  

Sven Cauwelier     Bart De Wever  
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