
M HKA
Vlaanderen
verbeelding werkt

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap 
en de v.z.w. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) 

over de werking van het M HKA en van het Centrum voor beeldende 
kunstarchieven Vlaanderen (CKV)

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de heer 
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel die handelt in uitvoering van de 
beslissing van de Vlaamse Regering op 28 september 2018,

De vzw Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, vertegenwoordigd door Herman De Bode en 
Yolande Avontroodt die handelen in uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 
17 december 2018;

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

Artikel 1. Definities

In deze beheersovereenkomst wordt verstaan onder
• Administratie, het Departement Cultuur, Jeugd en Media,
« CAHF' Contemporary Art Heritage Flanders, het kennisplatform geïnitieerd door de Vlaamse 

musea voor hedendaagse kunst het M HKA, S M.A.K., Mu.ZEE en Middelheimmuseum;
6 Cultureelerfgoeddecreet (CED). decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van 

cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen,
» Cultureel-erfgoedinstelling' een collectiebeherende cultureel-erfgoedorgamsatie als vermeld in 

artikel 17 van het CED, die voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 18 van het CED, en 
aangeduid is op basis van de procedure voorzien in artikel 19 en 20 van het CED of op basis van 

- artikel 99 van het uitvoeringsbesluit
• FoCr het Fonds Culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap;
• Functie' een basistaak in cultureel-erfgoedwerking zoals gedefinieerd in artikel 3, 8° van het CED 

van 24 februari 2017. De functies zijn. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, 
onderzoeken, presenteren en toeleiden, en participeren,

en

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en beleidskader
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• Platform Kunstenerfgoed Vlaanderen gepland kennisplatform geïnitieerd door het M HKA, het 
Letterenhuis en het Vlaams Architectuurinstituut;

• Regulariseringsdecreet' decreet van 23 maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van 
de Vlaamse Regering tot verenigingen zonder winstgevend doel,

• Rol een dienstverlenende taak of een cluster van dienstverlenende taken die uitgevoerd wordt 
ter ondersteuning van, rechtstreeks of onrechtstreeks, de functies bij andere actoren of cultureel- 
erfgoedgemeenschappen, zoals bedoeld in artikel 3,11° van het CED,

• Uitvoeringsbesluit' besluit van de Vlaamse Regering van 20jum 2017 houdende de uitvoering van 
het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017,

ArL 2. Voorwerp van de beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst wordt gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (hierna M HKA) om de diverse dimensies van de verhouding tussen 
het M HKA en de Vlaamse Gemeenschap, het overleg en de samenwerking tussen beide partijen, en 
de opdracht en de subsidiëring die de Vlaamse Gemeenschap geeft aan het M HKA, te bepalen.

Art 3. Juridisch kader en beleidskader voor de beheersovereenkomst

§1. Het juridisch kader voor deze beheersovereenkomst is onder meer vastgelegd in
® Het decreet van 23 maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van de Vlaamse Regering 

tot verenigingen zonder winstgevend doel,
® Het decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in 

Vlaanderen;
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2017 houdende de uitvoering van het 

Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017.

§2. Het M HKA is een hedendaagse kunstmuseum, opgericht door de Vlaamse Gemeenschap De 
Vlaamse Regering bepaalt mede de missie van het M HKA, en draagt, conform de regelgeving m bt 
deugdelijk bestuur, een deel van de bestuursleden van vzw M HKA voor Het M HKA speelt een 
belangrijke rol mbt het beheer van een deel van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het 
M HKA is gehuisvest in infrastructuur die eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap, en behoort tot 
de consolidatiekring van de Vlaamse Gemeenschap.

§3. De Vlaamse Gemeenschap duidde het M HKA voor onbepaalde duur aan als cultureel- 
erfgoedinstelling (artikel 99 van het uitvoeringsbesluit) en gaf de opdracht tot het uitbouwen van 
een Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (hierna CKV)

§4 Deze beheersovereenkomst geeft verdere uitvoering aan de beslissing van de Vlaamse Regering 
van 28 september 2018, mbt de aanvragen voor een werkingssubsidie in het kader van het 
Cultureelerfgoeddecreet

§5. Deze beheersovereenkomst sluit aan bij de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed van 
31 maart 2017 en draagt bij tot de realisatie van onder meer volgende strategische (SD) en operationele 
doelstellingen (OD), opgenomen in de Beleidsnota Cultuur 2014-2019 en de opeenvolgende 
beleidsbrieven Cultuur.
• SD 7 Een langetermynvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed 

in en voor Vlaanderen,
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o OD 7.1 Een meer collectiegericht ondersteuningsbeleid voeren en een gerichte uitbouw en 
beter beheer van de ‘Collectie Vlaanderen’;

• SD 9: Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen 
van de Vlaamse Gemeenschap;

o OD 9.1: Het KMSKA en het M HKA uitbouwen als expertisecentra en motoren voor een 
inhaalbeweging in het Vlaamse erfgoed- en museumveld.

§6. De uitvoering van deze beheersovereenkomst zal gekoppeld worden aan het institutioneel 
ontwikkelingstraject, zoals bepaald in artikel 18.

Art 4. Duur van de beheersovereenkomst

Deze beheersovereenkomst wordt gesloten voor een beleidsperiode van vijfjaar, die start op 1 januari 
2019 en eindigt op 31 december 2023.

Hoofdstuk II. Beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

Art 5 §1. Het M HKA beheert met zorg kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap die 
in langdurige bewaring zijn gegeven. Voor het beheer van deze collectiestukken werd een aparte 
bewaargevingsakte opgemaakt. Deze akte wordt jaarlijks geactualiseerd met nieuwe aankopen en 
bewaargevingen.

§2. De rapportage in het kader van deze bewaargevingsakte verloopt via de jaarlijkse verantwoording 
vermeld in art. 24 van deze beheersovereenkomst.

§3. De Vlaamse Gemeenschap voorziet voor deze beleidsperiode een financiële ruimte van minimaal 
200.000C per jaar om aankopen te kunnen doen binnen de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap 
en binnen het collectieprofiel van het M HKA, met het oog op bewaargeving aan het M HKA.

§4. Het werk van de administratie en het M HKA wordt verder afgestemd door kunstwerken van 
kernkunstenaars conform het collectieprofiel van M HKA, die om een museaal beheer vragen, in beheer 
te geven van het M HKA. Hierbij zal er een uitbreiding komen van 10 naar 40 kernkunstenaars op basis 
van het collectiebeleidsplan.

§5. De kunstwerken die worden aangekocht voor en beheerd door het M HKA, op basis van de 
paragrafen 3 en 4, betreffen werken die zich inpassen in SD 1 en met name OD 1.1.

§6. Het M HKA werkt samen met de administratie aan de verbetering van het digitaal collectiebeheer 
in functie van optimale uitwisseling van registratiegegevens van de kunstwerken van de Vlaamse 
Gemeenschap, cf. de richtinggevende afspraken toegevoegd als bijlage 1 bij deze overeenkomst.

§7. De status en het beheer van de kunstwerken die eigendom zijn van het M HKA, die bij ontbinding 
aan de Vlaamse Gemeenschap toekomen, worden in dit overleg meegenomen.

Art 6 De kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap die het M HKA beheert, zijn gevat 
in de audit ‘Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap’ van het Rekenhof. Samen 
met de Vlaamse Gemeenschap werkt het M HKA aan de uitvoering van een actieplan, als antwoord 
op deze audit.



Hoofdstuk III. Werking van het M HKA als cultureel-erfgoedinstelling

Art 7. Functies en doelstellingen

§1 Als cultureel-erfgoedinstelling voert het M HKA de vijf functies gedefinieerd in artikel 3, 8°, van het 
CED en onderstaand doelstellingenplan uit.

§2 Onderstaande doelstellingen zijn gericht op de realisatie van de criteria voor een cultureel- 
erfgoedinstelling, opgenomen in artikel 18 van het CED en de artikelen 21 tot en met 25 van het 
uitvoeringsbesluit De doelstellingen zijn gebaseerd op de doelstellingen en geformuleerde 
inhaalbewegingen in de ingediende aanvraag 2019-2023, het advies van de beoordelingscommissie en 
de geformuleerde aandachtspunten in de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 september 2018

§3 Strategische doelstellingen

SD 1. Het M HKA zet in op alert, creatief en adequaat verzamelen en herkennen van significante 
hedendaagse kunst Dit is noodzakelijk om het aanbod van het M HKA te laten excelleren.

® OD 1.1. De verdere ontwikkeling en verfijning van het waarderings- en selectiekader versterkt 
het collectieprofiel en optimaliseert het verzamelbeleid, zodat het M HKA (nog) sterker 
excelleert Hiervoor wordt onder meer ingezet op

o een geactualiseerd collectiebeleidsplan waar ook de deelcollecties (dus ook bibliotheek etc), de 
kernkunstenaars en de collectiewaardermg m zijn opgenomen, 

o de afstemming van het collectiebeleidsplan met de partners van CA HF, het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen tKMSKA) en andere partnermusea in binnen- en buitenland, 

o Voor het toekomstig verwervingsbeleid staat de periode vanaf het einde van dejaren '60 voorop Indien
er zich schenkingen of bijzondere, punctuele versterkingen van collectiekernen aandienen, kan 
M HKA wel werken van voor die periode verwerven, met name als die vallen binnen de door de Raad van 
Bestuur op 240! 2013 goedgekeurde miss/etekst van het M HKA die een verankering voorziet m de avant- 
garde traditie Centraal voor het M HKA staan de beeldcultuur m het algemeen, zoals die blijkt uit de 
hedendaagse beeldende kunst, film en de mediakunst in het bijzonder, die zich vooral ontwikkeld heeft 
vanaf omstreeks 1968, en de muit/polaire wereld die van daaruit is voortgekomen, 

o standaardcontracten voor rechtendeling, licentieovereenkomsten, ook mbt erfenis- en 
schenkingsrechten,

o een netwerk van en met verzamelaars en private musea voor samenwerking op vlak van collectievorming
• OD 12. Het M HKA werkt aan een geconcretiseerde visie op de collectiewerking voor de nieuwe 

infrastructuur door planningsoefeningen en praktische werking. Hiervoor wordt onder meer 
ingezet op

o het verder uittesten van de collectie op extra muros,
o de ontwikkeling van een visie op het opzet van de toekomstige vaste collectie-opstellmg, 
o de ontwikkeling van een visie op de scenografie hiervan, 
o de afstemming van het collectiebeleidsplan op de realisatie hiervan

SD 2. Door het wetenschappelijk onderbouwen, bewaren en borgen van de diverse collecties die voor 
haar werking relevant zijn, zorgt het M HKA dat deze op lange termijn al hun kwaliteiten op een 
gemakkelijk 'ontsluitbare wijze behouden of verwerven.

• OD 21 Het M HKA optimaliseert en verduurzaamt de collectiewerking door het opzetten van 
verbetertrajecten in de verschillende schakels van de behoud - en beheerketen Hiervoor 
wordt onder meer ingezet op

o een registratieplan en aansluitend gefaseerde registratie voor de diverse fdee/Jco/lecties (met aanwerving 
registrator),

o optimalisatie standplaatsbeheer,
o onderzoek m samenwerking met de administratie over mogehjke wijzen van aan pak voor de 

conditierapportage van de collectie, die opmaat is voor een restauratie- en conservatieplan, een 
gekwantificeerde planning op basis hiervan,

o preventieve conservering door het creeren van zo goed mogelijk aangepaste bewaarmogeljkheden
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SD 3. Door een onderzoekende benadering van de verschillende museumpraktijken komt het M HKA 
tot een beweeglijke en lange termijnbepaling van de artistieke, sociale, culturele en economische 
relevanties van de hedendaagse kunst en van het M HKA

• OD 31 Het M HKA maakt werk van collectie-gerelateerd onderzoek Hiervoor wordt onder 
meer ingezet op'

o het opstellen van een onderzoeksplan,
o collectie-gerelateerd onderzoek zodat de kennis over de eigen collectie toeneemt, 
o stelselmatig contextuahseren van kunstenaars en kunstwerken waarvoor het M HKA zich geengageerd 

heeft, op basis van gedigitaliseerde werking,
o een methodologisch kader en cartografie van auteurschap voor vermelding en erkenning bij het 

ontsluiten van onderzoekresultaten

• OD3 2 Het M HKA maakt onderzoeksinspanningen zichtbaar op een innovatieve manier Door 
het verder uitwerken van en een actieve communicatie over zijn specifieke 
onderzoeksmethodes stimuleert het M HKA samenwerking met diverse partners op het vlak 
van het onderzoek en maatschappelijke reflectie op hedendaagse kunst en museale werkingen 
hieromtrent Hiervoor wordt onder meer ingezet op'

o onderzoeksinspanningen zichtbaar maken v/a de bestaande diverse output instrumenten, 
o onderzoeksinspanningen worden gecommuniceerd via social media en afgestemd op een zo breed 

mogelijk publiek,
o actief deelnemen aan relevante conferenties m binnen- en buitenland,
o een e-publicatiebeleid om onderzoek naar een zo breed mógelijk publiek te brengen, 
o webplatformen,
o uitbouw van duurzame samenwerkingsverbanden met academische instellingen, (internationale) 

partnermusea en/of andere erfgoedgemeenschappen

• OD 3 3 Het museum bouwt een digitale strategie uit met de bedoeling zijn werking en 
onderzoek op zo veel mogelijk manieren te laten renderen en duurzaam verder in de toekomst 
in te zetten, M HKA ziet de toevoeging aan databases van een inhoudelijk structurerende laag 
als essentieel onderdeel van zijn onderzoek-gedreven museale werking, die daardoor een 
digitale fundering kent Om deze digitale werking te optimaliseren zal M HKA een 
informatiebeleidsplan uitschrijven en instaan voorde ontwikkeling van een duurzaam kader 
voor het verder beheer en archiveren van de diverse (interne) digitale processen Hiervoor 
wordt onder meer ingezet op'

o een digitalisermgsbeleid dat is gefocust op onhne ontsluiting, digitale participatie en open databeleid, 
o de verdere ontwikkeling van ensemblesorg en de afstemming van ensemblesorg en Adhb op elkaar, 
o het confirmeren van ensembles org aan internationale standaarden, inschrijven m open databeleid, 
o het uitwerken en implementeren van een visie en beleid rond open data,
o een audit van de huidige digitale ecologie met aanbevelingen en bepaling van noodzakelijke expertise 

en middelen

SD 4. Het M HKA zorgt voor een breed en gevarieerd aanbod van presentaties en appelleert daarmee 
aan de brede bevolking en uiteenlopende publieken, die elk op hun eigen wijze kennis maken met en 
participeren aan de werking van het M HKA.

• OD 4.1 Het M HKA heeft een scherp profiel voor de gehele werking waarin het een breed 
publieksappeal paart aan een ontwikkelingsgerichte werking Hiervoor wordt onder meer 
ingezet op

o een kwaliteitsverhogende beweging op vlak van productie van brede publiekstentoonstellingen, 
o differentiatie van de mhouden van de presentaties die diverser en breder maatschappelijk ingebed zijn,
o filmmuseale werking,
o het M HKA formuleert de mhouden van zjn tentoonstellingen meer divers en toegankelijker

® OD 4.2 Het M HKA realiseert een forumfunctie voor de beeldende kunstscène Hiervoor wordt 
onder meer ingezet op' '

o presentat/ereeksen die dialogeren met de landelijke scene,
o een werking rond kleine evenementen die initiatieven uit de kunstscene verwelkomt,
o de organisatie van kunstenaarsgesprekken, 
o het e venement Art's B/rthday,
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o een film- en beeldcultureel gebaseerde werking

• OD 4 3 Het M HKA profileert de collectie en maakt haar bekend via presentaties Hiervoor 
wordt onder meer ingezet op

o verdere professionalisering van de productiecapaciteit verder met het oog op brede 
publiekstentoonstellingen,

o een evenement 'hedendaagse kunst 50jaar publiek' m 2020,
o continuering van de extra muros werking

SD 5. Een breed publiek, soms gevat in diverse doelpublieken, krijgt uiteenlopende kansen om 
optimaal deel te nemen en deel te hebben aan het uiteenlopende aanbod dat het M HKA hen biedt

® OD 51. De marketingstrategie van het M HKA richt zich heel specifiek op het prikkelen en 
verleiden van diverse doelpublieken om deel te hebben en deel te nemen aan het 
uiteenlopende aanbod, met het oog op een groeipad naar structureel 120 000 bezoekers per 
jaar Hiervoor wordt onder meer ingezet op.

o een methodiek voor het bevragen van (onhne)bezoekers en bezoekersprofielen die het bezoekersaanbod 
en de communicatiestrategie kunnen sturen,

o een proactieve zoektocht naar samen werkingen ter versterking van de eigen marketingstrategie, 
o een gedifferentieerde promotie- en communicatiestrategie die zich richt op het lokaal, regionaal en 

internationaal niveau,
o een strategie, methodologie en acties om de onhne commumty aan te spreken, te betrekken en uit te 

bouwen

• OD 5 2 De corporate communicatie waarborgt een versterking en uitbreiding van de 
merkpositionering en het draagvlak van het M HKA en Cinema Zuid binnen het ruime 
maatschappelijk veld en bij professionele partners in het bijzonder Hiervoor wordt onder 
meer ingezet op'

o het netwerk (Bedrjvendub, M HKArt Orde en de Vrienden) wordt verder uitgebouwd, en er wordt ingezet
op het uitbouwen van partnerships,

o verhoging van de B2B communicatiemstrumenten met het oog op het draagvlak binnen het professionele
en maatschappelijke veld,

o een kwalitatief aanbod voor bedrijven met specifieke aandacht voor commerciële zaalverhuur

• OD 5 3 Een gerichte en specifieke marketingstrategie versterkt en verbreedt de nationale en 
internationale positionering van het M HKA en Cinema Zuid Hiervoor wordt onder meer 
ingezet op'

o een coporate lijn binnen de communicatie- en persaanpak

• OD 5 4 Een gediversifieerde publiekswerking, gebaseerd op een grondige kennis van en 
respect voor de verschillende leefwerelden nodigt bezoekers uit om zich zo intensief mogelijk 
te verbinden aan hedendaagse kunst en het museum Hiervoor wordt onder meer ingezet op.

o bem/ddel/ngsstrategieen die innovatief zijn, gelaagd en gericht op beleving, zowel voor groepen als voor 
individuele bezoekers,

o het gelaagd toegankelijk maken van de in houden van de tentoonstellingen v/a publieksgerichte teksten, 
o een digitale werking die zorgt voor een grotere interactie op sociale media

• OD 5.5. Het actief zoeken naar en sluiten van uiteenlopende bondgenootschappen met 
(gespecialiseerde) verenigingen, organisaties en instellingen verhoogt de slagkracht van het 
M HKA om succesvol heel diverse publieken te vinden en te binden Hiervoor wordt onder 
meer ingezet op'

o ontwikkeling van een forumfunct/e via co-creat/e

SD 6. Door een transparant bestuur en werking wil het M HKA zich aansprakelijk opstellen m bt de 
Vlaamse overheid en zijn diverse doelpublieken.

• OD 6.1. De ontwikkeling van een actueel en slagkrachtig HR-beleidskader verhoogt de kwaliteit 
van de dienstverlening van het M HKA Hiervoor wordt onder meer ingezet op.

o een VTO-beleidsplan op organisatieniveau, teamn/veau en individueel niveau,
o een vrijwilligers- en stagebele/d dat positief inspeelt op het maatschappelijk draagvlak en de diversiteit,
o gedigitaliseerde personeelsdossiers en geautomatiseerde HR-processen
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o OD 6.2. Het M HKA is een lerende organisatie en heeft een transparant financieel beleid. 
Hiervoor wordt onder meer ingezet op:

o een set van kritische prestatie-indicatoren om de bedrijfsstrategie op te volgen en te evalueren; 
o differentiatie van de eigen inkomsten via intensieve fondsenwervingsacties, de verdere uitbouw van de 

commerciële activiteiten /verhuur, catering, boekenwinkel,...) en het optrekken van bezoekersaantallen; 
o een geautomatiseerde en geïntegreerde financiële en boekhoudkundige architectuur i'afstemming 

boekhoudsysteem, budgetopmaak, rapportageverpiichtingen en ESR-richtiijneni.

o OD 6.3. Via een duurzaam en kostenbesparend facilitymanagement, stelt het M HKA het 
bezoekerscomfort van de klanten en de goede arbeidsomstandigheden van de medewerkers 
centraal. Hiervoor wordt onder meer ingezet op:

o een digitaal registratie- en opvoigsysteem voor de opvolging van aanvragen, klachten en verbeterpunten 
m.b.t. gebouwbeheer, iT en veiligheid en gezondheid op de werkvloer; 

o de iï-ondersteuning van de interne werking via de invoering van een ERP-systeem dat in eerste instantie 
focust op CRM, projectwerk'!ng en datakoppeiing.

° OD 6.4. Het M HKA ontwikkelt proactief alternatieve samenwerkingsmodellen met externe 
partners en zet in op de operationele verzelfstandiging van bepaalde bedrijfseenheden, 

o , in eerste fase wordt een eerste extern gecoached proeftraject zelfsturende werking voor CKV opgezet.

54. Transversale doelstellingen

Het M HKA toetst zijn diverse acties ook af aan een aantal transversale doelstellingen, met name:
® TD 1. Door een reflectie op en toetsing van de effecten en vooral de impact van elke 

strategische doelstelling, waarborgt het M HKA een duurzaamheidstoets als expliciete 
oefening bij en evaluatie van zijn werking.

• TD 2. Door het systematisch toetsen van de mate waarin verschillende vormen van diversiteit 
worden herkend in de werking, waarborgt het M HKA het respect voor grote verscheidenheid 
aan kenmerken van zijn doelpublieken en worden uiteenlopende participatiedrempels 
doeltreffend gedetecteerd, geduid en geslecht.

• TD 3. Voor elk onderdeel van zijn werking zal het M HKA verder een adequate strategie voor 
de digitalisering ervan uitwerken en uitvoeren.

• TD 4. Door een (pro)actieve netwerking investeert het M HKA in de exploratie van zowel vele 
contacten, meningen, expertise en ervaringen, als in de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
coöperatie. Deze vormen een basis voor zowel reflectie en onderzoek als voor (vernieuwende), 
operationele manieren van samenwerking.

0 TD 5. Door uiteenlopende vormen van internationale contacten en samenwerkingen legt het 
M HKA een stevige basis voor een beïnvloeding uit visies, praktijken en methodes van Europese 
wereldwijde spelers en hetzelfde op aangrenzende velden. Daarin past een structurele 
synergie met verschillende Europese collega-musea.

ArL8 Operationalisering.

In 2018 concretiseert het M HKA de operationele doelstellingen verder in actiepunten voor 2019, 
waarbij het deze zoveel mogelijk vertaalt in duidelijke en meetbare output. Deze kwantificering wordt 
geëvalueerd op het structureel overleg tussen M HKA en de administratie. In 2019 doet het dit voor 
de periode 2020-2021, in 2021 voor de periode 2022-2023. Het doet dit in concordantie met de 
strategische en operationele doelstellingen voorgesteld in deze beheersovereenkomst. De 
administratie kan deze actiepunten en hun resultaten desgewenst opvragen en evalueren.
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Hoofdstuk IV. Centrum beeldende Kunstarchieven Vlaanderen - de uitvoering van een
dienstverlenende rol op een landelijk niveau

Art. 9. Onderwerp

§1 Het M HKA is een kerninstrument van de Vlaamse Gemeenschap voor beeldende kunstarchieven. 
Het ontwikkelt het Centrum voor beeldende kunstarchieven Vlaanderen (CKV) met een 
basisinfrastructuur die een depot vormt voor een aantal sleutelarchieven Het CKV zal verschillende 
diensten aan archiefvormers en (publieke en private) beheerders van nalatenschappen verlenen Het 
Centrum stimuleert maximaal decentraal beheer, op grond van openbare en privé-engagementen Het 
richt zich eveneens op onderzoek en de publieke ontsluiting van archieven. Het M HKA realiseert deze 
opdracht vanuit een netwerk met andere cultureel-erfgoedorgamsaties met een expertise inzake 
kunstenaarsarchieven en -estates.

§2 Het M HKA ontwikkelt het CKV in concordantie met de bepalingen omtrent de dienstverlenende 
rollen zoals voorzien in het CED

Art 10 Doelstellingen

§1 Het CKV voert gedurende de beleidsperiode onderstaande doelstellingen uit Deze doelstellingen 
zijn gebaseerd op de doelstellingen in de ingediende aanvraag 2019-2023, het advies en de 
geformuleerde aandachtspunten in de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 september 2018

§2. Met de startsubsidie die het kreeg, ontwikkelt het punctuele aanzetten voor de volgende 
strategische en operationele doelstellingen.

53 Strategische en operationele doelstellingen

SD 1. Het CKV momtort en stimuleert de ontwikkeling van het veld van kunstarchiefvormers en 
erfgoedgemeenschappen

resultaat Er is een actuele veldkaart Er is een waarderingskader, dat met participatie van het veld 
regelmatig geactualiseerd wordt Het veld is geactiveerd via digitale communicatie en workshops en 
participeert aan het ontwikkelen van het veld

o OD 11 Het CKV herijkt continu het waarderingskader in interactie met het veld,
o OD 12 Het CKV momtort het veld,
o OD 13 Het CKV stimuleert de ontwikkeling van het veld met participatie van het veld en in

cocreatie met het Platform Kunstenerfgoed Vlaanderen, 
o OD 14 Het veld participeert in het beleid van het Centrum, 
o OD 15 Het CKV stimuleert het archiefbewustzijn in het kunstenerfgoedveld, 
o OD 16 Het CKV verbindt kunstarchieven, nalatenschappen en estates met andere 

maatschappelijke domeinen

SD 2. Het CKV deelt expertise op het vlak van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen, brengt 
deze daartoe samen en stimuleert zo nodig de ontwikkeling ervan

resultaat (Inter)nationale expertise is gebundeld en eenvoudig bereikbaar voor het veld Expertise is in 
samenwerking met partners verdiept en gedeeld met het veld Expertise is in praktische tools omgezet 

o OD 21 Het CKV momtort expertise nationaal en internationaal,
o OD 2 2 Het CKV ontwikkelt best practices op basis van voorbeeldprojecten en stelt deze 

expertise beschikbaar,
o OD 2 3 Er is een doe-het-zelfboek beeldende kunstarchieven met praktische handleidingen

beschikbaar voor archiefvormers en -beheerders, 
o OD 2 4 Het CKV brengt expertise rond kunstenerfgoed interdisciplinair bij elkaar, 
o OD 2 5 Het CKV stimuleert onderzoek in en naar beeldende kunstarchieven en

nalatenschappen, onder meer door interessante onderzoeksmogelijkheden te signaleren aan 
onderzoekers en de organisatie van themadagen,
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o OD 2.6. Het CKV werkt samen met het Vlaams Architectuurinstituut en Letterenhuis, indien 
mogelijk te verbreden met een podiumkunstenarchief, voor de organisatie van themadagen, 
bijvoorbeeld over juridische aspecten.

SD 3. Het CKV ondersteunt archiefvormers en beheerders van nalatenschappen en estates via 
advisering, in samenhang met het waarderingskader.

resultaat: Er zijn meer archieven en nalatenschappen ontsloten en beschikbaar in het publieke 
domein, ofwel door acties van het CKV ofwel door eigen acties van beheerders met ondersteuning van 
het CKV.

o OD 3.1 Het CKV ontwikkelt methodologieën voor archiefzorg en zorg voor nalatenschappen 
in samenwerking met partners (zie OD 4.1);

o OD 3.2 Het CKV biedt praktische ondersteuning aan archiefvormers en beheerders van 
nalatenschappen: ,

o OD 3.3 Het CKV bemiddelt bij het bestemmen van archieven en nalatenschappen; 
o OD 3.4 Er zijn noodprocedures voor en noodopvang bij calamiteiten; 
o OD 3.5 CKV maakt op basis van de veldkaart jaarlijks een prioriteitenlijst van archieven, 

nalatenschappen en estates die proactief benaderd worden; 
o OD 3.6 CKV geeft 4 nieuwsbrieven uit per jaar.

SD 4. Het CKV ontsluit kunstarchieven en estates duurzaam, maakt ze zichtbaar en valoriseert 
daarmee hun relevantie voor en in de samenleving.

resultaat: Het CKV past zelf hoge standaarden en de laatste professionele inzichten toe op cases, die 
als voorbeeld en inspiratie voor het veld dienen.

o OD 4.1 Het CKV genereert best cases van een geïntegreerde archiefwerking; 
o OD 4.2 Het CKV verzorgt de digitale basisinventarisatie en duurzame ontsluiting van

kunstarchieven - die het al dan niet zelf beheert - op voorbeeldige wijze; 
o OD 4.3. Door het beschrijven van en communiceren over goede praktijken van geïntegreerde 

archiefwerking draagt het CKV bij aan een betere aanpak hiervan in Vlaanderen en 
internationaal.

SD 5. Het CKV beheert de kunstarchieven die M HKA verzamelt, waarbij niet alleen het eigen 
collectiebeleidsplan van M HKA als richtsnoer zal dienen maar ook het veldbrede archivistische 
waarderingskader van CKV. Het borgen, verder zichtbaar maken, valoriseren en ontsluiten van 
kunstarchieven vormen immers een cruciale opdracht. Deze eigen werking is de basis voor de 
expertise van het CKV dat haar draagt. M HKA verzamelt zelf sleutelarchieven die aansluiten bij het 
eigen collectieprofiel maar weegt deze acties evenwel telkens af tegenover de meerwaarde van andere 
potentiële bewaarplaatsen vanuit het gedistribueerd model dat CKV ambieert.

o OD 5.1. Hiervoor wordt onder meer een op digitale leest geschoeid depotbeheer opgezet, met 
registratie, digitaliseringsinspanningen, uitklaren van rechten, praktisch depotbeheer, 
digitaal depotbeheer. Er wordt een databank ontwikkeld die via een web-platform 
beschikbaar is;

o OD 5.2. De eigen archiefcapaciteit die CKV binnen M HKA beheert, dient tevens als nooddepot 
voor CKV;

o OD 5.3. Het op digitale leest geschoeid depotbeheer dat CKV voor M HKA ontwikkelt, wordt 
parallel ingezet voor de ondersteuning van de digitale ontsluiting van kunstarchieven en 
nalatenschappen.

Art.11 Operationalisering

In 2018 concretiseert het M HKA de beleidsdoelstellingen verder in actiepunten voor 2019, waarbij het 
deze zoveel mogelijk vertaalt in duidelijke en meetbare output. Deze kwantificering wordt 
geëvalueerd op het structureel overleg tussen het M HKA en de administratie. In 2019 doet het dit 
voor de periode 2020-2021, in 2021 voor de periode 2022-2023. Het doet dit in concordantie met de 
strategische en operationele doelstellingen voorgesteld in deze beheersovereenkomst. De 
administratie kan deze actiepunten en hun resultaten desgewenst opvragen en evalueren.
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Hoofdstuk V. Goed bestuur

Art 12 Het M HKA engageert zich om te voldoen aan de Vlaamse regelgeving omtrent deugdelijk 
bestuur en om te voldoen aan al de principes van goed bestuur, zoals bepaald in art 65 van het 
uitvoeringsbesluit bij het CED

Hoofdstuk VI. Infrastructuur

Art 13. §1. Het M HKA staat in voor een goed beheer van de infrastructuur, die eigendom is van en ter 
beschikking gesteld wordt door de Vlaamse Gemeenschap De afspraken omtrent het eigenaars- en 
gebruikersonderhoud tussen de Vlaamse Gemeenschap via FoCi, en M HKA, gaan in de bijlagen 2 en 
21

§2. Er is een structureel overleg dat minimaal twee keer per jaar doorgaat tussen FoCi en de 
ondersteunende dienst van het M HKA

Hoofdstuk VII. Dialoog en samenwerking 

Art 14 Relatie met landelijke instellingen

Als cultureel-erfgoedinstelling neemt het M HKA een actieve rol op in lokale, regionale, landelijke en 
internationale netwerken, samenwerkingsverbanden en projecten in het veld van musea en van 
beeldende kunst. Naast internationale samenwerking en netwerking, wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, de 
hedendaagse kunstmusea en de Antwerpse, stedelijke musea

Art 15 Relatie met omgeving

Het M HKA onderhoudt goede contacten met de stad Antwerpen en zet in op samenwerking en 
netwerking met de Antwerpse, stedelijke musea Er wordt ingezet op goede relaties en samenwerking 
met nabij gelegen musea en artistieke organisaties

Art 16 Participatie aan onderzoek

Het M HKA engageert zich om deel te nemen aan onderzoek, georganiseerd door de administratie 
en steunpunten, met het oog op het verzamelen van beleidsrelevante informatie.

Hoofdstuk VIII. Toekomstig museum voor hedendaagse kunst
nieuwbouwproject en planning nieuwe werking

Art 17. Nieuwbouwtraject

§1 Het infrastructuurtraject heeft betrekking op de realisatie van het bouwproject ‘Vlaams museum 
voor hedendaagse kunst", in Antwerpen Op 20 juli 2018 werd de Vlaams minister van cultuur door 
de Vlaamse Regering gemandateerd om van start te gaan met de open oproepprocedure voor de 
aanstelling van een ontwerpteam voor dit bouwproject (VR 2018 2007 DOC.0884/1BIS) Dit project 
vult de infrastructurele voorwaarden in van de beslissing van de Vlaamse Regering om het M HKA 
aan te duiden als cultureel erfgoed-instelling
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§2. Voor dit bouwproject wordt een projectmanagementstructuur, samen met de rechten en de 
plichten van de betrokken partijen, vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen het Agentschap 
Facilitair Bedrijf, de administratie en het M HKA.

Art 18 Nieuwe werking toekomstig museum - Institutioneel ontwikkelingstraject

§1 Parallel aan het meuwbouwtraject wordt een traject opgestart met het oog op een nieuwe werking 
voor het toekomstige museum voor hedendaagse kunst, met het oog op de opening van dit nieuwe 
museum

§2 Er wordt een ‘Begeleidingsgroep Institutioneel Traject' opgericht, die twee keer per jaar 
samenkomt om dit ontwikkelingstraject met het oog op de realisatie van een toekomstig museum 
voor hedendaagse kunst, te bespreken. Hierin zetelen de minister bevoegd voor cultuur, de secretaris
generaal van de administratie, de voorzitter en de directeur van het M HKA.

§3 In het kader van dit traject kunnen, waar noodzakelijk geacht, diverse thematische werkgroepen 
worden opgericht

Art 19 Subsidiebedrag

§1 De Vlaamse Gemeenschap geeft in uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 
en in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 een jaarlijkse 
werkingssubsidie voor de beleidsperiode 2019-2023, voor de uitvoering van deze 
beheersovereenkomst, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse begroting door het 
Vlaams Parlement. Deze subsidie bedraagt

• 5.350.000 euro voor de werking van de cultureel-erfgoedinstelling,
• 200.000 euro voor de uitvoering van de dienstverlenende rol op een landelijk niveau

§2 De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan het M HKA is toegekend ter ondersteuning van de 
personeels- en werkingskosten

§3. De werkingssubsidie wordt, binnen de perken van de jaarlijkse begrotingsdecreten, jaarlijks 
geïndexeerd zoals bepaald door art 85 van het Cultureelerfgoeddecreet

§4. Indien niette voorziene substantiële structurele meerkosten dienen te worden geabsorbeerd, 
wordt hierover overlegd met de voogdy-overheid om een oplossing te vinden

Art 20 Uitbetaling

§1. De werkingssubsidie wordt, zoals bepaald door art 54 van het Cultureelerfgoeddecreet, jaarlijks 
beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot en een saldo
1° een voorschot van 90% van de werkingssubsidie die voor dat werkingsjaar is toegekend, wordt 
uitbetaald vanaf 1 februari,
2° het saldo van 10 % van de werkingssubsidie die voor dat werkingsjaar is toegekend, wordt 
uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijks toezicht

§2. Openstaande financiële verplichtingen ten opzichte van de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
verrekend worden op de voorschotten en het saldo, vermeld in het eerste lid

Hoofdstuk IX. Middelen
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Hoofdstuk X. Communicatie

Art 21 Beschikbaar stellen van informatie

Beide partijen engageren zich om optimaal de informatie beschikbaar te stellen die van belang is 
voor de andere partij Er wordt hierbij rekening gehouden met eventuele vertrouwelijkheid van 
informatie of de privacy Beide partijen engageren zich om de andere partij zo vroeg mogelijk in te 
lichten bij evoluties of ontwikkelingen die voor de andere party of voor de uitvoering van de 
overeenkomst van belang zijn

Art 22 Communicatieve return

Het M HKA moet, in uitvoering van artikel 86 van het Cultureelerfgoeddecreet, in alle gedrukte en 
digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie de steun van de 
Vlaamse Gemeenschap vermelden door de standaardlogo’s en de bijbehorende tekst en baselines te 
gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering

Art 23 Overleg tussen de administratie en het M HKA

Naast de ‘Begeleidingsgroep Institutioneel Traject’ (artikel 18, §2) en de hierboven genoemde 
werkoverleggen, vindt er minstens twee keer per jaar een overleg plaats tussen het M HKA en de 
administratie over de uitvoering van deze beheersovereenkomst of over andere op dat moment 
relevante agendapunten

Hoofdstuk XI. Toezicht en Evaluatie

Art 24 Jaarlijkse verantwoording

§1 Het M HKA bezorgt jaarlijks uiterlyk op 1 april een verantwoording over het voorgaande jaar aan 
de administratie

§2. De jaarlijkse verantwoording bestaat uit'
1° een inhoudelijk verslag waarin gerapporteerd wordt over de doelstellingen in deze overeenkomst, 
2° een financieel verslag dat bestaat uit.

a) de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, van de 
rechtspersoon De jaarrekening wordt opgesteld conform de standaardmodellen die de 
Nationale Bank van België ter beschikking stelt,

b) het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die met betrokken is bij de 
dagelijkse werking van de organisatie, met commentaar bij de waarheidsgetrouwe weergave 
van de balans en de resultatenrekening,

cj een overzicht van de individuele bezoldigingen, waarin de totale loonkost per werknemer 
vermeld wordt;

3° een lijst met beleidsrelevante gegevens, volgens een model dat door de administratie ter 
beschikking gesteld wordt

§3. De jaarlijkse verantwoording verloopt per toegekende subsidie via KIOSK.

§4 Het M HKA ontvangt een subsidie voor zowel de uitvoering van de functies als cultureel- 
erfgoedinstelling, als de uitvoering van een dienstverlenende rol op een landelijk niveau. De 
dienstverlenende rol wordt uitgevoerd vanuit een afzonderlijke cel, die voortbouwt op de eigen
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expertise en/of die van de andere partners. De inhoudelijke, financiële en personele inzet moeten 
apart identificeerbaar zijn. Indien dit niet blijkt uit de documenten vermeld in art. 24, §2, 1° en 2°, 
wordt in voorkomend geval een aparte rapportage bijgevoegd die dit verduidelijkt.

§5. Indien het M HKA naast de werking waarvoor ze op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 
24 februari 2017 een werkingssubsidie ontvangt nog andere activiteiten organiseert, dan moeten deze 
zowel inhoudelijk als financieel apart identificeerbaar zijn. Indien dit niet blijkt uit de documenten 
vermeld in art. 24 §2,1° en 2°, wordt in voorkomend geval bij het inhoudelijke en financiële verslag 
een aparte rapportage bijgevoegd die betrekking heeft op de werking waarvoor ze op basis van het 
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 een werkingssubsidie ontvangt.

§6. Indien het M HKA voor de uitvoering van de doelstellingen een beroep doet op (een) 
ondersteunende organisatie (s), dient de jaarrekening van deze ondersteunende organisatie(s) 
toegevoegd te worden aan het jaarverslag.

§7. De administratie kan op ieder ogenblik aanvullende informatie en documenten vragen.

Art 25 Jaarlijks toezicht op de werkingssubsidie

De administratie oefent een jaarlijks toezicht uit op de aanwending van de werkingssubsidie. De 
administratie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht voor de uitoefening van het toezicht op 
de aanwending van de werkingssubsidie.

Art 26. Evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst

§1. De administratie, eventueel bijgestaan door externe experten, voert twee keer een evaluatie uit: 
1° een tussentijdse evaluatie;
2° een eindevaluatie.

§2. De administratie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht voor de evaluatie.

§3. De bevindingen van de tussentijdse evaluatie worden meegedeeld uiterlijk zes maanden voor het 
indienen van een aanvraag voor een werkingssubsidie voor de volgende beleidsperiode.

§4. De eindevaluatie wordt uitgevoerd na het indienen van de jaarlijkse verantwoording voor het 
laatste jaar van de beleidsperiode. De bevindingen van de eindevaluatie worden meegedeeld binnen 
twee maanden na de uitvoering van de eindevaluatie.

Art 27 Permanent toezicht door de regeringscommissarissen

§1. De Vlaamse Gemeenschap benoemt een regeringscommissaris aangeduid door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Cultuur en een regeringscommissaris aangeduid door de Vlaamse minister bevoegd 
voor Financiën en Begroting, voor het toezicht op de overeenstemming van de verrichtingen en de 
werking van het M HKA vzw met het recht, de statuten en deze beheersovereenkomst. De 
regeringscommissarissen kunnen alleen ontzet worden uit hun functie door de betrokken Vlaamse 
minister. Zij blijven hun functie waarnemen tot de Vlaamse Regering in hun vervanging voorziet.

§2. Tegen elke beslissing van de raad van bestuur die zij strijdig achten met het recht, de statuten en 
deze beheersovereenkomst stellen de regeringscommissarissen beroep in bij de Vlaamse Regering. Dit 
beroep wordt met redenen omkleed. Het wordt uitgeoefend binnen de vijf werkdagen die völgen op 
de ontvangst door de regeringscommissarissen van het afschrift van de beslissing. De raad van



bestuur wordt binnen dezelfde termijn op de hoogte gebracht van het beroep De uitvoering van de 
beslissing wordt door het beroep geschorst De Vlaamse minister die zij vertegenwoordigen nodigt 
binnen de twintig werkdagen de organisatie uit een andere, nieuwe beslissing te nemen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de elementen en de contouren vervat in het beroep, en die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de bevoegde minister.

§3 De regeringscommissarissen hebben met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur van 
het M HKA vzw en worden tijdig op alle vergaderingen van de bestuursorganen van de organisatie 
uitgenodigd De regeringscommissarissen kunnen aan de raad van bestuur en de algemene 
vergadering alle opmerkingen maken die zij nodig achten

§4 Het M HKA is ervan op de hoogte dat alle beslissingen genomen door de organisatie die invloed 
hebben op een degelijke uitvoering van deze beheersovereenkomst en/of afwijken van deze 
beheersovereenkomst, binnen een redelijke termijn door de regeringscommissarissen van de Vlaamse 
minister aan de bevoegde minister dient te worden gemeld met een kopie aan de andere betrokken 
minister, de bevoegde administratie en de regeringscommissaris van de andere Vlaamse minister

Art 28 Een nieuw toezicht- en evaluatiekader

Indien een nieuw kader en methodiek voor de uitoefening van het toezicht en/of evaluatie wordt 
uitgewerkt, kan een addendum aan deze beheersovereenkomst toegevoegd worden die de artikelen 
onder dit hoofdstuk wijzigt

Hoofdstuk XII. Bepalingen inzake reserve

Art 29 De organisatie engageert zich tot het realiseren van het in de begroting voorziene 
ESR-vordermgensaldo, zoals bepaald wordt in het kader van de begrotingscyclus (respectievelijk de 
begrotingsopmaak en - controle).

Art 30 Reserve

§1 Gedurende de beleidsperiode kan het M HKA een reserve aanleggen op de werkingssubsidie 
conform de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle 
door het Rekenhof

Gedurende de beleidsperiode kan een cultureel-erfgoedorgamsatie die een werkingssubsidie 
ontvangt, onbeperkt een reserve aanleggen
Op het einde van de beleidsperiode wordt de reserve getoetst aan volgende normen'
1° maximaal 20% van de toegekende jaarlijkse werkingssubsidie mag worden gebruikt voor de aanleg 
van een reserve,
2° de totale gecumuleerde reserve op basis van werkingssubsidies mag maximaal 50% van de 
toegekende jaarlijkse werkingssubsidie bedragen.

§2 Bij het jaarlijks toezicht stelt de administratie de reserves vast die ten laste van subsidies zijn 
aangelegd. Na afloop, van de beleidsperiode worden de reserves die met voldoen aan de bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake 
subsidiëring, ingehouden of teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap

Pagina 14 van 15



Hoofdstuk XIII. Sanctionering

Art. 31. Sancties

§1. Als er bij het jaarlijks toezicht of de evaluatie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld 
kunnen volgende sancties opgelegd worden, zoals bepaald in artikel 40 van het 
Cultureelerfgoeddecreet:
1° inhouding of terugvordering van een deel van of van de volledige toegekende werkingssubsidie; 
2° definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.

§2. De sanctie die wordt opgelegd, staat in een redelijke verhouding tot de vastgestelde 
tekortkomingen.

Art 32. Bijsturingen en afwijkingen

Bijsturingen en eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen van deze beheersovereenkomst zijn 
mogelijk, op verzoek van elke partij en mits beide partijen akkoord gaan.

Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen

Gedaan in Brussel, op in twee originele exemplaren.

Voor de Vlaamse Gemeenschap,
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ

Voor de v.z.w. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA),
de voorzitter,

Herman De BODE

en
de ondervoorzitter,





Bijlage 1

INTENTIEVERKLARING

llllllillllHlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/lllllllllIlllll
Datum 8/10/2018
Onderwerp Samenwerkingsafspraken CVG en M HKA betreffende digitalisering
Bijlagen □ Ja □ Neen

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

M HKA beheert een 1000-tal kunstwerken van Collectie Vlaamse Gemeenschap (CVG), die voor het 
merendeel op voorstel van het M HKA met oog op de collectie van het M HKA werden verworven.

Collectie Vlaamse Gemeenschap en M HKA streven in de toekomst naar een optimale uitwisseling van 
registratiegegevens in functie van het beheer van deze kunstwerken van de Vlaamse Gemeenschap.

Aangezien beide organisaties op korte termijn inhaaloperaties plannen betreffende digitalisering, is het 
voordelig om de acties binnen deze inhaaloperaties op elkaar af te stemmen en samen te werken aan de 
verbetering van het digitaal collectiebeheer.

Hierbij maken M HKA en CVG volgende samenwerkingsafspraken:

1) Afstemmen van eikaars collectiebeheersystemen. Beide organisaties werken met de software Adlib
en kunnen hier efficiëntiewinsten boeken. .

2) Op punt te stellen van de registratiegegevens van de in bewaring gegeven kunstwerken met het
oog op de vernieuwing van de bewaargevingsovereenkomst. Hierbij wordt gewerkt aan het 
uniformiseren en standaardiseren van de respectievelijke registratiegegevens. In de toekomst 
wordt gestreefd naar uitwisselbaarheid van deze gegevens, eventueel via (externe) platformen, 
waarbij één organisatie de hoofdverantwoordelijkheid opneemt voor de registratie van de in 
bewaring gegeven kunstwerken. ■

3) Verder uitwerken van het beschrijvingsmodel voor hedendaagse kunst, in samenwerking met 
CAHF en de betrokken musea.

4) Onderzoeken van de mogelijkheden voor een duurzame opslag van het beeldmateriaal, waarbij de 
mogelijkheden bekeken worden voor een gezamenlijke, duurzame oplossing.

5) Uitwisselen van expertise over een digitaal depotbeheer, waarbij CVG - met zicht op de 
verhuisoperatie van M HKA naar een nieuwe locatie - de ervaringen over de eigen verhuisoperatie 
naar depot Vilvoorde deelt.

6) Afstemmen van standplaatsinspecties van bewaargevingen in gebouwen van de Vlaamse overheid,
waarbij gestreefd wordt naar een efficiënt, uitwisselbaar digitaal systeem om de inspecties op te 
volgen. .

7) Driemaandelijks structureel overleg over de inhaaloperaties en het wegwerken van achterstanden 
in de digitale registratie. De focus ligt hier op het informeren en een uitwisseling van expertise 
over digitalisering. Hierbij wordt ook onderzocht of KMSKA betrokken kan worden.



Beide organisaties nemen het engagement om voldoende budget en personeel te voorzien om deze 
samenwerkingsafspraken te realiseren CVG zal de coördinatie voor het structureel overleg op zich nemen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Samenwerkingsafspraken CVG en M HKA betreffende digitalisering
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Bijlage 2

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap 
en het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. 

betreffende de infrastructuur

1. Huisvesting

Artikel 1:
De Vlaamse Gemeenschap draagt het gebouw het M HKA, in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, 
gelegen Leuvenstraat 22, 2000 Antwerpen, in beheer over aan Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen v.z.w. ( M HKA).

De gebouwen met hun vaste inrichting, de goederen onroerend door bestemming evenals de in bijlage 
vermelde roerende goederen worden ter beschikking gesteld van Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen v.z.w. ( M HKA).

De onroerende en roerende goederen zullen onderdak bieden aan museumzalen, archiefdepots, een 
bibliotheek, M HKAFE,... ,

Bijkomende of toekomstige onroerende en roerende goederen ressorterend onder de Vlaamse 
Gemeenschap, kunnen mits het akkoord van de ondertekenaars steeds worden toegevoegd aan deze 
beheersovereenkomst, waarbij bij aanvang een plaatsbeschrijving zal plaats vinden.

Artikel 2:
Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) aanvaardt de in deze overeenkomst aan haar 
opgelegde verplichtingen en zal de ter beschikking gestelde onroerende en roerende goederen beheren 
als een goede huisvader.

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) dient erfdienstbaarheden die gevestigd zijn 
op het onroerend goed te gedogen, zonder enig recht op schadevergoeding voor eventuele ongemakken.

Artikel 3:
Bij aanvang van deze overeenkomst zullen het FoCI en Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. 
(M HKA) een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opstellen van de onroerende en roerende goederen die 
door de Vlaamse Gemeenschap aan Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) ter 
beschikking gesteld worden. Deze plaatsbeschrijving zal als bijlage bij deze overeenkomst worden 
toegevoegd.

De tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd op kosten van het FoCI.

leder jaar zal bij het indienen van de rekeningen een inventaris worden opgemaakt van de goederen 
toebehorend aan de Vlaamse Gemeenschap en van de goederen die werden verworven door Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA).

Artikel 4:
De onroerende en roerende goederen worden in beheer gegeven aan Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen v.z.w. ( M HKA) voor de duur van 5 jaar en treedt in werking op 1 januari 2019.

Elke partij kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen met een aangetekend schrijven en met een 
opzegtermijn van 12 maanden.
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De Vlaamse Gemeenschap kan bovendien de overeenkomst zonder opzegtermijn verbreken indien zij grote 
tekortkomingen aan of zware overtredingen op de bepalingen van deze overeenkomst vaststelt, of 
wanneer het algemeen belang dit vereist De vastgestelde tekortkomingen of overtredingen zullen per 
aangetekend schrijven aan Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.zw. ( M HKA) worden betekend

Artikel 5:
Bij het einde van de overeenkomst komen alle onroerende en roerende goederen, die door de Vlaamse 
Gemeenschap ter beschikking werden gesteld of door Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw 
( M HKA) werden verworven, in volle eigendom terug aan de Vlaamse Gemeenschap

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.zw ( M HKA) zal by het einde van de overeenkomst de 
onroerende en de roerende goederen in een goede staat van onderhoud overmaken aan de Vlaamse 
Gemeenschap Op dat ogenblik zal een tegensprekelyke plaatsbeschrijving worden opgemaakt en 
inventaris worden opgesteld.

2, Onderhoud en herstellingen

Artikel 6:
Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw ( M HKA) dient er voor te zorgen dat de lokalen steeds 
perfect in orde zijn en dat de technische-, de veiligheids- en elektrische uitrusting, de 
verwarmingsinstallatie, de liften, enz, regelmatig nagezien worden, zoals wettelyk verplicht

Artikel 7:
§1 Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw ( M HKA) neemt het volledig onderhoud van de 
onder artikel 1 vermelde goederen ten laste, behalve het zwaar onderhoud van de gebouwen dat ingevolge 
artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek ten laste valt van de eigenaar

Binnen het FoCI is er een lijst opgemaakt wat de verplichtingen zijn tussen eigenaar en Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw ( M HKA) Deze is te vinden in bijlage
Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw ( M HKA) zal tevens de herstellingen uitvoeren die 
normaal ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap als eigenaar, maar die veroorzaakt zijn door haar 
fout of door een persoon voor wie zij moet instaan

Indien dringende eigenaarsherstellingen of -onderhoudswerken uitgevoerd dienen te worden, moet 
Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w ( M HKA) het FoCI tijdig verwittigen over de 
noodzakelijkheid en de dringendheid van de uit te voeren werken

§2. Binnen de perken van de door het Vlaams Parlement goedgekeurde uitgavenbegroting, zijn de kosten 
voor bijkomende investeringen (aankopen, bouwen en verbouwen) voor het M HKA, de 
eigenaarsherstellingen en het eigenaarsonderhoud van de onroerende en roerende goederen ten laste van 
de Vlaamse Gemeenschap, Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)

De gewone huurderslasten (verzekeringen, klein onderhoud, nutsvoorzieningen) zijn ten laste van de 
organisatie De kosten met betrekking tot het gebruikersonderhoud en -herstellingen, zoals voorzien onder 
artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek, zijn ten laste van het werkingsbudget van Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw ( M HKA)
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Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) verbindt er zich toe de onroerende en 
roerende goederen zo nodig te herstellen en eventueel te hernieuwen.

§3. Als beheerder van het M HKA, wordt Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) 
vertegenwoordigd in de Commissie Infrastructuur in functie van het onderhoud en de verdere uitbouw 
van de accommodaties voor M HKA.

Artikel 8:
§1. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Vlaamse Gemeenschap, mag Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) geen enkele wijziging aanbrengen aan de ter beschikking 
gestelde onroerende goederen.

De nieuw opgerichte accommodaties of de aangebrachte wijzigingen worden volle eigendom van de 
Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Gemeenschap kan evenwel eisen dat alle niet-toegelaten wijzigingen verwijderd worden door 
het beheersorgaan en dat het in beheer overgedragen goed in zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt.

§2. Bij investeringen uitgevoerd door Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA), doch 
waarvan de financiering in hoofdzaak ten laste valt van de subsidiërende overheid, is Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) verplicht strikt de wetgeving op de overheidsopdrachten 
na te leven.

3 Exploitatie en beheer 

Artikel 9:
§1. Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) mag de gebouwen, de inrichting en de 
uitrusting slechts benutten om zijn maatschappelijk doel te verwezenlijken. Hij verbindt er zich toe het 
beheer zelf waar te nemen en hij mag dit beheer in geen geval aan een derde afstaan of overdragen.

§2. Het is Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M HKA) echter toegelaten de uitbating van 
de horecagelegenheid en de levering van maaltijden, gerechten of dranken in concessie te geven. De 
voorwaarden van deze concessie worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waarvan de 
bepalingen niet strijdig mogen zijn met deze beheersovereenkomst. Een afschrift van ditconcessiecontract 
zal als bijlage bij deze beheersovereenkomst worden gevoegd.

Artikel 10:
Alle verschuldigde belastingen of taksen, retributies of heffingen die worden opgelegd met betrekking tot 
het onroerend goed, vallen ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Alle verschuldigde belastingen of taksen, retributies of heffingen met betrekking tot het beheer, de 
exploitatie of de uitbating, vallen ten laste van Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.z.w. ( M 
HKA). De organisatie mag deze kosten doorberekenen aan de vaste en occasionele gebruikers.

Artikel 11:
§1. Als eigenaar dekt de Vlaamse Gemeenschap in eigen beheer de risico’s van brand, bliksem en 
stormschade voor de gebouwen en de goederen in bezit van de Vlaamse Gemeenschap.
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De Vlaamse Gemeenschap ziet af van elke vordering tegen (het beheersorgaan), met uitzondering van de 
objectieve aansprakelijkheid voor het risico brand en ontploffing die overeenkomstig de geldende 
wetgeving ten laste is van Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vz.w. ( M HKA). Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen v z w ( M HKA) zal voor deze objectieve aansprakelijkheid voor brand en 
ontploffing als exploitant de verzekering voor de objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
brand en ontploffing afsluiten die verplicht is op grond van de ‘wet van 30 juli 1979 betreffende de 
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid m dergehjke gevallen’ en haar uitvoeringsbesluiten.

De gebruiker is aansprakelijk voor iedere schade die ontstaat tijdens de huurtyd van het goed, hieronder 
valt tevens de schade die ontstaat uit brand, alsook schade die ontstaat buiten zijn schuld

§2 Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw (M HKA) verbindt er zich toe de wettelijk 
verplichte verzekeringen betreffende burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid af te sluiten als beheerder 
van de accommodaties (onroerende en roerende goederen), als eigenaar van roerende goederen en als 
inrichter van activiteiten

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen v.zw. (M HKA) verzekert alleszins' de burgerlijke 
verantwoordelijkheid van haar personeel, de arbeidsongevallen van haar personeel, de 
verantwoordelijkheid als eigenaar van roerende goederen, de verantwoordelijkheid ten gevolge van de 
exploitatie en het verhuren van lokalen en uitrusting en de verantwoordelijkheid als inrichter van eigen 
activiteiten.

Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw (M HKA) zal een afschrift van de polissen aan de 
Vlaamse Gemeenschap overmaken. Betalingsbewijzen van deze verzekeringscontracten dienen op 
eenvoudige vraag voorgelegd
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Bijlage 2.1

ALGEMEEN:
Eén plaatsbeschrijvende staat is cruciaal.

Volgende aspecten ziin altijd ten laste van de huurder:
-Alle kosten tengevolge van schade en/of stjtage veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van de huurder, onafhankelijk van onderstaande lijst. Sch3de ten gevolge van inbraak, vandaEsme en graffiti zijn eveneens voor de huurder.
- Specifieke inrichtingswerken aan het pand: de huurder dient altijd de goedkeuring van de eigenaar te bekomen alvorens over te gaan tot aanpassingen.
Onderhoudswerken aan het gebouw: in goede staat houden, schoonmaken, toegankelijk houden, controles uitvoeren, doormelden van vastgestelde gebreken,— •
-Specifiekekeuringen Lf.v. eiplortatie.
- Müieuvergunningsaanvragen of -meldingen lf.v. eiploitatie.
- Binnenschilderwerken.
- Losse toestellen.
- Specifieke installaties ten gevolge van de eip'oitatie:

- Inbraakalarm
- Badgecontrolesysteem
- Anti-agressie alarmen
- Cameravoorzieningen
- Noodstroom
- Slagbomen

Volgende aspecten ziin altijd ten laste van de eigenaar:
■ Herstellingen ten gevolge ouderdom of overmacht (overmacht: natuurrampen, wateroverlast en stormschade).
- Vervangen van bouwelementen ten gevolge V3n normale slijtage, ouderdom en structurele gebreken.
- Buitenschilderwerken. .
- Werken aan de constructieve delen van het gebouw.
- Vaste toestellen.
- Algemene keuringen die vallen onder de wettefijte verplichtingen.

Dit document dient beschouwd te worden als leidraad voor de opdeling tussen eigenaars- huurdersonderhoud. Het huurcontract kan afwijken van onderstaande bepalingen. De bepalingen in het huurcontract krijgen dan voorrang op 
onderstaande EjsL

AHe werken buiten deze lijst zijn in principe geen onderhoudswerken en kunnen bijgevolg niet automatisch vallen onder eigenaars- en/of huurdersonderhoud 

HANDLEIDING -
De lijst werd opgedeeld in 11 onderdelen. Per onderdeel zijn er een hoofdgroepen a3ngemaakt (gehele getallen) waaronder algemene artikels (eindigend op het cijfer nul) en concrete artikels werden opgenomen.

0e artikels werden opgelijst ter verduidelijking van de hoofdgroepen. De opEjsting van de verschiDende artikels is niet limitatief. A'le bepalingen vastgelegd in een hoofdgroep gelden automatich voor alle onderliggende artikels 
(beginnend met hetzelfde gehele getal, ond#r de vorm xjcioc
Achter de verschillende artikels wordt vastgelegd wie (eigenaar of huurder) de werken dient uit te voeren en wie dient te betalen.
Voor de uit te voeren werken wordt een onderscheid gemaakt tussen onderhoud (in een goede staat houden), hersteflen (gedeeltelijk vernieuwen) en vervangen (volledig vernieuwen).

Wanneer voor activiteiten zowel bij huurder als eigenaar een uit te voeren taak werd opgenomen (onderhoud, herstellen of vervangen) kan m de kolom opmerking de juiste taakverdeling teruggevonden worden

In de kolom opmerkingen kunnen verduidelijkingen, voorbeelden,— staan 
De bijgevoegde opmerfeingen/voorbeelden 2i;n louter IDust/atief en niet Emititatief.
De lijst werd opgevat a's aanduiding wie de werken dient uit te voeren en te bekostigen. Afwijkingen hierop worden vermeld in de kolom opmerkingen

|ë 1 Eigenaar

KD Huurder

Ie/H | H ereteFngen ten ge-.o'ge van ouderdom of (vermeert z|n voor de eigenaar. AVe Vosten ten geve/ge van schade ent# sijtage veroorzaakt dcor het orëgerJ;k gebruik van de huurder z jn voor de huirder

Onderhoud Hersteïen I Vervangen IE1GBJAAR [HUURDER
Utvoenra Factuur I Utvoenng Factuur loomericro lopm.erfcnq

Deel 0 - AANNEMING WERF
03 AFBRAAK- 8 SCHOR JKJSV.'ERKEN

E E E E E E
E E E E E E
E E E E E E

Deel 1 - ONDERBOUW
10 GRONDWERKEN ONDERBOUW E E E E E
11 STUT-8 ONDERVANG!?.'GS.VERKBI E E E E E E
12 FUNCERïlGBI OP STAAL E E E E E
13 SPEC'ALE FUNDERINGEN E E E E E E
14 ONDERGRONDSE WANDEN

14.10 funderunqsmuren - a'qemeen E E E E E E
1420 dragendekeUermuren- algemeen E E E E E E

E E E E E E
E E E E E e
E E E E E E

VLOERLAGBJ ONDERBOUW E E E E E E
THERMISCHE BOLATE ONDER BOUW E E E E ' E E

17 ONDERGRONDSE LEONGBI
17.10 rooTxizen - algemeen H H E E E E Regefmatg doorspoe'en om verstoppingen te veerkomen,

onderhout van de gemakkaf jk toeganfcel; Ie delen
17.20 draneerbiizen - algemeen H H E E E E
17.30 toezcrtputlen - ebemeen H H E E E E Vervar.aenv2nf.ter5. utscheppen van zand. stbenvet

H E E E E Vervangen van f.tera. utsetepcen van zand. s'b en vet
17 50 putdsfcsefe 8 roosters - algemeen H E E E E Roesriverende behandeSng betreft een hersteLnq
17 60 efvakvaterbehandeEng - abemeen H H E E E E Geen producten gebruiken de de zur.arirgs/urde teniet doen

Periodek naren van septsehe putten.
17 70 regemrSerpuïen - abemeen E E E E Vervangen van filets, utseteppen van zand, Sö en vet

17 90 namen van beerputten E E E E

Deel 2-BOVENBOUW
20 METSELWERK E E E E E E
21 MUUR-SOLATlE E E E E E E Bj bestaande gebouAen geen verplichting tet sanbrengen van

iso'ate in functie van EPB-wetgeving
22 GEVELMETSELWERK E E E E E . E Aarspcake^kvoor de veroorzaakte schade door bjvocrbee'd

montage van rectameborden

23 10 raam- 8 deurdorpeis - e'gemeen H H E E • E E Onderhout en rerigng van gemakkeljk toegaAE'jka
bou.vefementen

H H E E E Idem
E E E E E idem

23 40 omkadsringseemerten - abemeen E E E E E E Idem
2350 mutxdekSenen - a'gsmeen E E E E E E Idem
24 60 schoorsteendeVptSen - abemeen E E E E E E

24 ROOK-8 VERLUCHTINGSKANALEN H E . E E E Nethed van da e.f'otate
Verpichtrg om de schocrdean van de Vedel of open haard 
jaadjks te talen vegen
onderhoud b] vertrek (ook Inden vorig onderhoud rog geen jaar 
gateden is) * a'ge-.en van attest

25 STRUCTUURELEVBfTBJ HOUT RoestAerende behandeEnq betreft een herstöng Netheid van da eip'otatë
2510 ba>en - abar.een H E E E E

E E E E
E E E E

25 40 hodbou.v / ste-tbou* - a'gemeen E E E E

E E E E
26 STRUCTUURELEMENTEN GEWAPEND BETON

E E E E E E
E E • E E E E
E E E E E E

2650 betonversteriang - uhvendg geijm.de wapenrg - E E E E E. E

27 STRUCTUUR ELEMENTEN STAAL H H E E E E Roest Arende behandetng betreft een herstek ng Netheid van de enpbtatë
28 DRAAGVLOEfSN GEWAPEND BETOfl H H E . E E E

Deel 3 - DAKWERKEN
30 HELLENO DAK / OAKOPBOUW

13000 dakopbotw hetend dak - a'oemeen H H E E E E 3etende'.r.q van aantastrg betreft een hersteirg Netheid van de e.p'otate
31 HELLBIO DAK/THERMISCHE ISOLATIE E E E E E E B j beëaande gsbcvi.en geen verpiertrg tot aarbrengen van

Eo'aie in hinde van EPB-v.etge-.Tg
32 HELLB.'D DAK / CVAKBEDEKK'NG

E' E E E E e i:i
33 PLAT DAK / DAKVLOËR

E E E E 3ehandeinq van aartastrq betreft een hereteüna Nethed van de eiptoiate
34 PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE E E E :E E E B] bestaande gebouwen geen verp'chtrg tot aarbrengen van

sdabe in fur.de van EPBwetge-.nng
35 3LAT DAK / AFD CHTING

35 00 p'at dak / afdchtrg - algemeen E/H E/H E E E E Onderhoud en re nigrg van gem akketjk toegartetïke platte

Me-A-ideren van mos, btaderen...
36 HAKLICHT OPBJINGBJ

36 00 dakjehtaperungen - a'gemeen E/H E/H E E E E 1 [Periodieke rerigng en smerirg
1 |Beder.ng roefckoepeis testen op correcte werking
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Onderhoud Vervangen IEiCENAAR (HUURDER
lhf.n-r.rci Farti ur

3> DAKRAf DQJ & KROO. UJSTEN
37 10 sabbel / fc-etten/aenD-Ltterdèn sOemeen E/H E/H E E E E
37 20 dJrardorofeteo adem een EH E/H E E E E
37 eO muu-lacocti ab-meen E/H E/H E E E Rationa
37 40 utbtkafral'TOun.'Nmaiu'ea aberreen E/H E/H E E E E

33 LtAK\ /A1 tKAFVOER
33 00 dakA-aafvOeh a-gemetn E/H E/H E E E E Onderhoud en rengng van moe; k lcco«j^*rs a pestten Ondcftoud entcJ-gig vaneema'J'irktQvgï- ê-jVapaatsai

3310 ba ooo’achtrosn abemeen E/H EH E E E
3320 poten aoemetn E/H E/H E E Ordr-rhoiJ en reroro van ooten
33 30 a-Soac ctn cbeTeen E/H E E E
33 50 toetthcren «gemeen E/H E/H E E E Corêrafe op verstopprg van spi/aers

Ord-rtojd ven de rooSc-s rfe de rr oré van de aSCHtuScd 
beechvaTTen

Deel 4 - GEVELSLUITING

40 BUfTEf RAVEN & -DEUREN Vrt/ioulcn van eora=rsAa.cref>o=fï_35M

4010 prof cis,aeefn / teut sijöHêöi H E E Schiöerervbete=n van te bprt=nz.,te van teuten ramen en 
herfi=.±=n van profeten en orden}-en

Rege/me.g onderhouden van Iv-t teutA-erkvan de ramen aan de 
bnrtnzjde

40 20 crcreSvde-m / ■rtal aoemeen E E Onderhouten rrêt ner-bitende crcdutien en na schïtersn.
40 30 crofeiSïdetni/eUrnjm abemeen E E
40 40 cro'ei.sitrem/PVO abaneen E E
40 50 terg- S skitAek dga-ecn E/H BH E E Onderton} van da Soten, te $ctem<aax de schHjfslcten van cn 

het e v=n wa< mecher sme dat het cp=ren en stelten van de 
enö=r to-fe=i abmede van de hard aten HrtvaSZei: nvan 

harg- en stetAerk e onderhoud
SbvteS H H Aüe tosten m b t steitebeheer {vporzen van seuteS) voor te 

huuntr
4070 ra.mdorpeS agamean E E E E Hc/Vc/en van prof eten en enderd-'-n Ordertountei rret rel-biterte produden en na schi «teren 

Dorpel la varvangen mden bassen veroorzaak door te

41 BUfTENP.EGt A7 G « VI !\ R FU FNTFN
41 CO txftenteaaznoavv/.ee-Terieri £ö=T<-en H H E/H BH
41 10 voeodchtreen cb-meen

E E E E E E
41 12 ru£deCtrcif.eWn E E E E E E
41 13 stotrf E E E E E É

42 POORTEN £ EXTERN EZOhfi ER» G rtten er g-en onderhcutacortrad ward eggem a»si. ten d ent 
nat onderhoud te gebeuren vegere da voorschriften van te

4210 kar»irtooi1cn abemeen H E/H BH E
4220 sactcteptooarten abemeen H BH BH E
42 30 voiv.tc«McH abtrretn H BH BH E E
4240 schajfDoorten abemeen H BH BH E E
4250 roluitoslen abemeen H E/H BH E E
4260 versa rotuL-<an absrM H H BH BH E E
42 60 burtenzonA-erro/o^aSvaemen ebemecn H H BH E/H E E

44 CEVR RFK1 FH ’GFN
44 00 g^vbcdedrgsi sSgamfen E E E E E E Aa/Eprakc^k voor de vtreorzeevie setede dcor bpoertted

4410 w a'.-oeo=n 5 letten ab»»rrv=n E E E E E E
45 BUITBJBBPLElSTERt'G

|45 CO t<j-»d"5iptestenrg ejoiicai E E E E E E Aarspre-e^k vpor de veroorzaede schede deer bj oertted

43 BUITENTRAPPEN £ LEU 1» GEN
|4oj0 tekAartjrfi & beUSrates c-j^r^n H E e 6 E ROraAeerde teterd-'ng betreft ft=n herste .ng Onderhoud en srrerrg van Jolen, da en asen grerdes van

47 GEVaREl OVAÏES
47 10 b-drrererat>=»,S=r^n ab=Te=n E E E E E E
47 20 oe,,c'rvron/Er.ömen a<o«nveai E E E E E E
47 30 herstel / te a-’ ’Ort'Atrk afcamean E E E E E E
47 40 te ‘dbsthtermra ab=rteen E E E E E E
47 50 r=ro a e / batorrard-n & vloeren agemeen E E E E E E ethed van de erptota'e

Aareprave^ihtd voer schiate vecorza_vi door het ptectsai van 
?AarevoxAerpenzoê!sbivxrt-e±d tfo-rnteden tóen

Deel 5 BINNENAFWERKING

50 B JVS PLEISTER ERKEN Acrspreke  ̂< voor setede varooi2a_il door vertusbeAtgrgen

Dcrten van geten van tejeS schrce an sp iters en teven en

50 CO breterpn-aterAerVen aboT«n BH BH E E
5010 Wardt-Cte^siTO sh-TTeen E/H EH
50 20 pSonotetfeSter-o ademe=r E/H EH
50 30 ro~c •a.d c feite A°rk ademeen EH EH
50 40 terxra tl o'e^e'A'irte atoemeen E/H EH E
50 50 btsterAerleen / «c-cate toetassriOen abemnen EH EH E
5051 p t^s> Aerken / speoa e toepassrg=n

branjA^=rd H BH EH E

50 52 pteSeTAtrV-en / «peCEte teepassrgen
o=lajsateorttrerd H EH BH E 1

51 B .MEhS’LAATA.R, ERKt GEN A_rsprake  ̂< voor schede vtrooizaeiJ door vcrhLSteAegrgen

Dchten van gaen van nage/s sehroe en ^ tós en te en en

51 10 ho e schtdrg'A-and-n «Sj»rre-n H H EH EH E BrardAtrendhed en a*teStk zjn votedg ten las-e van de

5120 vOjfZevAanden abeme=n H BH EH E E
51 j0 pfond^Aarfciro aWnetn H BH E E
51 40 uitkJedna / da^ctedtnrosn eb=metn H BH EH E E
5150 uïedednq / butenramen S -d=uen cbs>Tn=n H EH EH E E
51 60 ulArtednq / tedrciAS-5 BtotJTtrfi H BH EH E E
51 70 betema\i<an / bdrakcxtrt ctefliten BH E E
51 EO uttededra / bad-& ctoudtrenten anemeen BH E E
DEK & BEDRUFSVUOEREN E E E E E E

53 B JHEIWLOERAFk .ERKiNGEN Heteeïan van normae s'jtage scheuren ten ge dge van 
g-bielVga paateng beschadgnjen de het g-^mlg n,n van

Abrormae sitage ten te dge van wassen af rengai met 
bitende md±=en

Herstelen van scheuren. schTra-rvr-eti sporen van Znare 
oocAerptn en raadteVtói

53 10 teg*Modan a’yrf'erfi " " BH “ E E Aareprakch, tedvooronx*Asbaravtdan. IjTv'^kenvan 
ap-,^n af veer o erbetearg de td lostomen bardsnof
Kjy=uren lurav-n Hdtn

53 20 soeptfi Voetet-jrdrgen asefr-ctn H H EH EH E t E G“ voon ordertixd dcor m did van tengepade ptwJuden

53 25 SCtCfcteVdtr&r-edrjefl tapjt H H BH BH E E trden reeds aenAezg t j het elsUtn van de 
huuro.treerAoma den vervangng door eervar

ïdtn nog g=n vtocrtJrtedrgaanAezg djiheè^dehurder 
de vrje kêvE8 6h«taet hjzeïin voor devervangrg

53 30 terJsn v'o-rttivedrig-h atjer-ean H H BH BH E E Ge-Accn onderhoud door mddet van aergeptde producten

53 40 o nten aoe>Tetn EH EH E E
53 50 tusserdorttis ab=Têtn EH EH E E
53 60 tractektedra-n cb=r-ten EH EH E E

54 BNCENDEUREN & RAVEN Hö echtüsren mag slechts geitursn ra sdrfteske toe&*rg
Ha teterg-n van de d-uren en d-ufjasn is neito^e aten

A-recrakelkvooransdoor hp-rn veroo/za Ne schele
5410 d-u1>a2iiren asoareen EH EH E
54 20 deurbteden abemeen BH EH
54 eO d-v/c-heen aderretn BH
54 40 terg- & E/upA-erk agerrnren BH BH Smeren van daten en schiameten cnd-rhoid van drurldn-an er 

4ncppen, deirpompen lertedaren ddergee-hu-an. Ha 
adzettenvanharg-ensU Atrkscndeftioud

‘9 *
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Ord-rtcxzl W EICENAAR HUURDER

Factuur ooT=rt -o otmert.ro

BH BH PerodtAa re-rgrg
— 1 H H H

E/H E/H E B-h_nd-r-n van aed-dro tedeft e^n heideUnn Hel scfiM-fen man sfectts oeteu. ex re sehrtfts 1 3 toeetra
trSFPcn/£2-I «ij-freel E/H E/H E RcedA-se-id» b-hand-i ng te aft &=n heretamg SctxïJe A=rtan deren te gebeuren n SeTerefraakrrct de

Het erderhoudefidert te gebaren ir*tr-t-b ends productei.

H BH E/H E E
57 VASTS - ENVEUBt-AR

hj_?i?,vr&=rti«n4 dan dart de e-g-m*r te tepdefi wanneer 
xerxargrg rockte s1 '< s en feeh h] ter enden hel reeft om 
af te zen van xer.angng

H BH E E
H E/H BH E E
H BH E/H E E

F/H BH E E
E/H BH E
BH BH E

1

58 10 xardertet/-s!=n algem*-n BH BH E E H=tpenoi=<crii=rtï3ijdmDetB-teUt;ndnv a_rgepade
predjden
Het srölo-g-fe’encm te beren nhetredra- 
De twdsr b ai spravei Jed xoor terden, scr-tjt*a en 
a^d=re beededgrgea

5320 xxzndCe-c-Sng «befne-n H H E/H BH E E Vadzetten x-sx loso—nren faerceêe—S

Deel 6 - TECHNIEKEN 1FLUIDA

60 10 & twbusen algemeen H E E Vr/na-en en ontde^gen xan & xertdrgen en XKaerdo*-!
(sfons) Bj xbodêrjr getruhxan meefarrada tuprdd-£n 
l p v agre»se e ortsopprgxprod'-cten
Herdefsx xan adode tcrxge olje v&i tomend»
toedofTai. xecex tóen Kfx=h_mdge p>Tdi/dax, =a

Schade «1» ge «ö xan xardcpprgen en laaU'dgg-metle 
t-kan.

6050 2JTOefferfïi(J“ZI&tosbeherai S^m-eTI H E E E LecLrgen 1edg=n om xardschade 1“ xTOdoxien
Toezcft enorTdde’ijke rretfrxg xan abromxaJxxa êriertnA 
»n xcchtschade

61 SAf FTA1R / TOESTELLEN 8 TOEBEHORBI Venvtd-fenvénxxi v.aer fcsk enrredtpcren(rrettehi/p
an net b,tede en het zure producten)
Hedefen en \afxang-n xan tostehoren (r.c-rchc>jd=f

AarBpfaXelj < xoor afsp rte“g trexjVen. barsen, soheuan en 
tchrsnrrexaand^ sarbare testen

61 10 cbsc^ctbn 8 to-tehorai eg-rrrox H H E E E E Ord-rtoxri xanmoe^k h-reMüe defcn
Hcrde's! xan VA-an fcn y c>g= xan ovdvrdon cf 
candnct-^oitón

Onderticad xan tetakba/a d-Ln en hredc/rg xan b-^a-y
Penale 3 rengrxg ma ïeng-pads proAAlcn

1 H H H H V«xxanoi»nxxc-bii dooreen oexVe.rrtn miidd.
1 E/H E/H E E

E/H E/H E E
E/H E/H E E

E/H E E
: H E/H E/H E E

BH E E
62 SAf TTAR / KRANEN 8 KLEPPBI Ondertoydxand4 tjarenenvonderooeer5(rcTxgng rag-lrg

en cntkaSzxi) ftrde- irg x-n de b-Aen
Hefde!ng-fl (*and)Via =n rra rtegrp xan xameuArg 
oa Lrg dchtnj dubrg W=p VLexirg cndert=gptetó;ed

H H E E
H H E E
H H E
H E E

E
E E

E
H E E

63 10 dwrfiroarrviï er.» <amos op ga algemeen E E E E Paodi-< tfle erex xan de rodve aïeS=n

6320 XTOTaatóc^ê'en op gis aSjen-een H E E E E Pefodevafearenxande nodg-» edeSbn

63 j0 eestrobo'e- algemeen H E E E E Petodek aft? arai xan de rodge SteSba

H E E E E
H E E E

E E E
E E

65 VER JA RW» <3 / f OVÜUELE PJSTALLATES AftUcfl xan orabrtcudscoröact xoor g=meenscfcppei ka
msblees Koden pro rda mei aard-d xan tH huxrd-r(s)

Nes Ven ex ejpatsen xan de druk Afdxdax xan
ordejTojdsCCirtracl xx»r ml dxee mdaldes APe arax xan

E E Ë
E E E
E E E
E E E
E E E

K E Ë E E Recamaa ontieften xan radatora
H E Ë E E

E E E Ë E E 1 rtVi Va \wn eföra xrnor eoenaj
65VER/ARV JG / BUZOf CERE CJSTALLATES

6610 gesasn •ec&vi eg^re-sn H H E E E E Inden reeds aamazg bj het £fsLrt=n xan het bujredntrKt

6620 Vianrteporpen algemeen H H E E E E ATskiicn xan e<di ondeftioudscortrsct Kodsrx pro rata ml het
2ind-e1 xan de huurdef(s)

H E E E E
67 BRAJ OBESTRUDt <3 Bj rr^xMtcuw en grorcdge rem 3 es slaat de egsrxaar r hw

de bsssutnrdrg m b t tzend eNgherd

Ae utbradrgenof ba longen tov debasszynfcn lade 
xan de huurder
A/Leten van cnfcrtcjJscontraetxoor gemeenschEpFell3 
rdeldt-*» Kcdei pro rata rret aandeel van d-= huird-r{')

Voor Inl dxee rö2la e»roaeenodsrhOLiJ»dcrtracl»>'crCa'
dgeeStóen en fejx elted e_n e j-nau v,crd=n bezorgd

H H E E E E
H E E E E

E E E E
H E E E E
H E E E E

E E E E
68 VENTLATE 8 KlIVATlSATE In bet ge al xan een rxrtfarsdn* xer ^ e d=nt er een

oxd-rtcudsrarirsct te worden a gistten Kcdex pro rata rret 
e_/d-d xan de huurder ( )

Ondeftouden xan r et rxedhanscha xadutóTrg

E E E E
E E E E
E E E E
E E E E Betratoa fetD-iOdekx«rxarc-nxanfr-=rs
E E E

68 50 damptappen agemeen H H E Ë E E Index reeds a_rv,erg bj het 0 sLte=n van het hjurcö ti aU Rengen xan tEe^l en xarxangen xan f?^rs

68 60 xantiatefnond*n H H E E E E Inden pe-opfed aan het gbbaJ xe-i/ah-s/deent inden net gesopped u let goh. H xxjt/gtesjdee.m (bv
sChiiJrooda n xvotel<a-er)
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Onderhoud | He deel | Ven .gen IEIGBJ4AR HUURDER
Ut.Ce loc Tab rg

Deel7 TECHNIEKEN/ELEKTRO
70 ELEKTHiCfTEfT/B INBINDT De nLdgaéerdraadea-amaster teech-tong s&Ten 

Aanpfasng-n aan nsro-ara j-Uee
U ttredngefl an aa go^-rgai rr 3 sthr*» i's to-a rg van da 
-ga\_r ei sfe er=n van r euwa keurrgadtcsên

7010 aansUtncwi atomeei E E E E E E
7020 vëcdae-a'ton abe=Teen E E E E E E
70 30 stroomteUora ataeneen E E E E E E Vt/varoen \3i aiiunaton
70 40 e.rrtra aberreen E E E E E E
70 50 tdno=n a'oe-e=n E E E E E E
70 60 trc< Svartmdr.osdazefl ebe>-e-n E E E E E E
7071 bszorder voorzenra-en voedro L“-n E E E E E E
70 72 bu order voorren no=n voedra roo^ko-ceS E E E E E E
70 73 buotoef vcorzernoen vo-dra ktoarcec-en E E E E E E
70 74 t]/ord--r voorzerrg-n Zerrimsrton H H H H H H Scfr#teliV= toebtrg van eg=naar

Er*êJ veer eden oetruk
7075 tizordcfvoorrs-ro-n t k&=mJfid-rs E E E E E E
7076 tjzond-r vdorrcrngöi GSM maden H H H H H H Sdnfls! va toe-atrg van ernaar

Varar*ACcrde' Va operator e hurende par*j
71 ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CO JTACTDOZEN HcrSc'eis het vervangen van ostroken cf beechadgda 

ee/TcTeen rd=n M gast o ar een kfera toe e=7ed Liien het 
SjSemstsdie herS= irgen betrat dandjet dt cp totae si taga 
en stoet de eg-naer in voor tot s,a1aefn

71 10 stooccrtxton etaemeen H H E E
71 30 H H E e
71 41 soeose to-betoren temeonosta- edb en H H E E
7142 ceoae to-tetoren fcoefcktrsch re_s H E E
7143 soeoas trv-t>-torrn rrtonvtfert-rvr-tn E E
71 44 «cao-Vs tpebetoren ö-ufeïech^ -bar E
71 45 sc=aale tcebetorai a's nd-K-derra E Vervanosfl van baïenien
71 4a «oeo_la tccbetocen schaLe/doV-ten E

72 ELEKTH tCJTEfT / UCHTARMATURBI Vervaroen van lembérv
7210 brnenum'hjen / E27 abemf—n H E E
7220 n/TV. ibuiten E E E E
7230 hnrniT'rmrhrvn/PI statereed E E E E
7240 1-rjvri»rmi*nrrti/taV»-Hn 2bcTten E E E E
72 50 Vê-fcto-ilm'êrfcrCjT! 2ot=>Teen H E E E E
7260 tutenamstoren s gemeen " H E E E E trien reeds a-mvazj bj bèta E-ijen van fat huurocrtract UchtrecfeTeborden, mts toeten rrrg van eg-ra^r znvo'edg 

£=n isda van huurder

7.1 PR FKTRErjTFrT 1 RFI f. PARI OFOON
7310 raf •öj^shy-oTHastP?. ab-rreen H E
7320 cato.'oonr¥=m-s .-» e b=Te=n E E
7330 vdaofoorirCi’Pto atae/neen E E
7340 teriaacartrotesygemen ab-rreen
73 50 ere-agfes»e aarmefl

74 EIEKTR-OTEIT/TELECOM & DO1 ■QTCA E E E E
75 aEKTROTEtT/VER,/ARf/ JG E E E
75 ELEKTROVECHANICA/LIFIEN

76 10 tostearda nasla es «gemeen H E E Afsfutcn van een orriarbouljconlrad. Kostn pro rata rr*t het 
aarri-d van da huurders)

7620 h.draulsdve tft=n cot-rr-etsi E E E
76 30 ecktrrsto l/tefi ag-r-een E E E De huurte werdt gead teerd een cnderhoudsccrtrad af te

7640 looutn rdra at—meen H E E E
76 50 d-uren & fronten abameen H E E E
76 60 bstftnrtiê- & mna ssb-oarveen aberreen H E E E

77 BRANDDETECT£&ALARMSYSTEMEN
77 10 ca-frab eertori aberreen H E E E
7720 evroe oorzenra etasn e=n H E E E
77 jQ b=V2be na abameen H E E E E
77 40 trandmeüra Roemeen H E E E E
77 50 otrmsreres abarreen E E E E

H
77 60 eiaa/aetoetefioren etoxTuen H E E E E
77 70 camereoorzenraen aoemeen H
77 60 rood^room H

Deel 8 SCHILDERWERKEN
60 B JNEMSCH tCE R.,ERKEN He.'He rg van schade veroorzaa1! door p_a4an van rteVAe

rst_I_ es vatp.sbA-Aegngery
5010 schfdev 4frkooce'!5E;aeric4aisns-tora>b‘trft H
=020 SdifdaraarV co beton & ctJTerïofcaers H
50 30 ScWH-racrk co mebeLvcrir ad—“eën H
3040 schfcfcrA'alr co törK 8 vèrznrf a>al atefTeen H H
6050 scWda-A'erfccphc'tf&ft.fech gace'an H H H H H H
60 70 behargAartsn a'Q=mêen " H H " Af onera de n-iren kuren behsrdeb werden derteerSegaJ 

geparuurd en betorderi te worden met een vccrstrïiTddald 
Sererf

8! BUfTBJSCHLDERV.ERKEN
51 10 sch/de. nerV co oe a!me‘s=.'*erto atoemeen E E E E E E
5120 Stfr/di r.erit oo beton 4 o=Terlctaars atoemêen E E E E E E
5130 nJfctordc/nosiioorretteiA'erk abcTeen E E E E E E
31 40 a± fdrfa'vrk co baM & xwz-rf O’V atoemaen E E E E E E
3150 stS-ïcfe-narkco tori 8 hou*»d'*o» ofe sn E E E E E E

Deel 9 -OMGEVINGSWERKEN
£0 BUITB/VERHARDf-GB1

£0 00 bjSrrartarürigan adameen H H E/H E/H E E PenotfeH rerrgtn en pS-tSe-iV torSe.cn 
ïe rug van patoeerp-^teen
O voe-daden hvciav fn«s n hO'jton

91 BUfTE. CON3TRUCTES& AFSLUIT f GEN
91 C3 tutcncorstnxt'es S afsbitrc-n at-meeii E E E E
91 10 toirefs.'utrosoaen Sde/tocn E E E E
9120 draeiaa rroen adem een E E E E
9130 turachemen atoemavn H E E E E

H E E E E
9150 1srra»a=n/tta'Tojt etasoeen H E E E E Tertoen m«t aano-cas» croduv si en vnhoud-n van rroe
91 60 corarutes / lurhout aigerraen H H E E E E nrfen reeds aarrAazg bj het ofauten van het hxnxrtraot SctiiJe. Aertan

91 70 slagbomen /'.eis*-] rp^-dn H H H H H H
92 BUITEN MEUB LA R S UfTRUSTi -GSELEMBJTEN

9210 bre ertussen ag-Teen H H E/H EiH E E Ondeftoulen en torSeton van schdTeren en 'ts-n
Vervaroen van s'éu'-'v bi vartas

92 20 VVilSte. kSI edem-eil H H H H H
92 30 fittere*! si ata-meen H H H
92 40 oartmocemantsn abemeen H H H
9250 2tban*5n abamaen M H H H
92 60 olatocnbadan abemeen H H

93 GROE. 1AANLEG & -Of DERHO'JD
93 00 gn>aiaareg S-cnd-rho/d ad=Teefi Onderhoud (pcnode=a snoc-tn) van bomen p’^rton en tAoerren 

n^en en baproeen van gra pedan en rergen en v.cden van 
totoivjud cp de turpaton
Vocrtemen vanvr^esdvadaaanwa^rbeeA-rfi. lorïercnen
tdeg-n

Deel 10 - OVERIGEN

brardbeStnjdrg dena

andpre ertedoêscr De werkge er wenst ge reagd om een t«ardpre.'crdedos»er cp 
’-Vaienreg-’m:: gb) tewedan Didosser mat irtegnp 
as documensn tes^ire en 61 d-» trardp-e.er4<e rro-t tot 

r de betro-vanen mcge'ïk me‘an zch e-n gbbasl tceö te 
ren van het trondpre.ariebeeö van d-» ond-rnemrg 

(proceAjrts, e •anajtpttn, irter%«rtedosief rc^uis-tvand-*
) De betrc*Jsrtn de werkga- ar de 

-irKaï seur to rret teezett toteste ambtenaren en d»
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Factuur ~ |

/=dg* gasi-etate e tir«r *d ccrtoiterr=ctiartene cf g=hJs Konryk tcskrtvan 28jun 1971 tteAjTendede ter*rr=:
vergltedama _r=g=—ntjd*opreftngentidee>po —• 
nsö!_ =sworgosifstrii£e door mijü van bdng=n

CVJ JSTA1LATE
12 1 CV msfc =_e gas Iteurg tj trg-tuAnaT» kaurms-rap-pel

vwfsndngaJtc-t
e=rma'g edsnd tectrou ga3* srrr ge brardrtDf BestutVLaTiseRcg="g8 d=c6Tber2Crt5

hïp ff/,i»r/> teth=",=rtrk=rrrgi=r tiestandbrtsndejechra 
_stoo<to=s1= en_gas orr ge_brandsof pdf

E

12.2 CV-irot2te^e r=/,>=2lA\/ c=rod<=k crd-mc/jd * k=urq renores- en vtrtrardros.:=rt 1i Per 2 I33' erksrd tech-icusfte'-cmvqA brandstof
123 CV rsta!i.e g=s>= 20-. / en -< 1CCA / veiA-armTgajdt ve. Aarmngsa jdlrapport b) eeate erd-rhori rad t 

te=fi=J5 j ragA-Acrd-nennad-n
etend l=ctrarsvc=b- e trardsof B=sVt Vlaamse Reg=nrg 1 maart 2013

Hto i'A a u te be.tttem3stetemr.gcr t=ter«l'eterdA_l=tora 
_Stea>te= =n_ges- om- ge_trardöd pdf

E

E E
CV-rst-Le g.= >=3C<A / 6TS==m=j-g mteebesu'ö'ar Up=r5)3ar ednrd bbdrotonum n d* dsop're leeft BcS/ut VlaaTse Regerg 23 apnl 2(X4

tttoA‘r aaIrebetttene5iteVtennng=r^-öand.teba/20111214 e
terdejetora cna_%20u£rt_VLARELpaf
W!p / a a iv Ire batltemasbrVtemng=r 1>teand,l'alx.'t:rt.-=rüe lab 
oratoraJjd- t_VLAREM pd

E E

126 CV rdaLrte n-jout Iteurrg bj rgebukna-ne k-amngsrsppe-t ♦ 
v«ftrandrgsaï=«f

artfcTid tchreus vto-t=re trandsef B=skrt Vaamse R=g=rag 8 d-cambaf aCOj
http !)/■ a n be bath=mastrt-*nra-g-r testr.itekerde Jedr o 
.SocAtOcsyerLv £=be-e_bra-w3c/ pof

E E

127 O/ retat—e r_zout >-2CkV / F=rodeK cnd=rtvoud ♦ k=unrg r=ngrgs- en \ertr*ufrgwï-«i eterd t=cfnoja ja- trm ge tra~d -.- c4 d=m E E

128 CV nsialaja m_zort >* 20V. / ei = < 10.\ / ver*te/mrg^jdlrap'port bj eerste ond-rtojd rad t 
to=sttJ5 j sg^vcTtjien nad-n

etend kcb'ars v1o=fc_re tr0rdSof Beetot Vlaamse R=gte-n,3 , ma2rt 2013
http L'a a-iv Ins batttemaatetemrg-r beSandtrlsr r a
Ffnr-4>-=rt trn aa- wn oe brandöDf cdf

E E

129 CV iröa1_e m_zojt> 1COk»/ vcfAarnirg^jlt vctAarTr ngtes^iüappdrt 1* pa- 4 j3_r ed-srd tcCfnousverAarmrgajdt d=m E E
1 2 10 CV rstaJ=.e n-jojt>= m=etr==ut3 ei l«p3-5jaar =4terd LtoroAj-G.ni tn d* dsepire teft &=-s\a Vlaamse Reg=mg 23 apr3 2004

rtto/ aaatre ttettemas'tetennrg=r.t:=aarrt’ato/20111214 e
te JeJet«yato<i3_%2C!ucht_VLARa_ pH
t*to /‘a a m tre batttemasteKemng=r terSani'ato, =dtende_Lb 
0^*0111 tjsti VLA REU cd

E E

12 11 CV retar_e varte tra *tof kaunrg b) irg-bte rnar e keuringsrapport ♦ 
vertrardngaartert

e=nm_g g-scfiod Ja vo'-insi BestutVLamse Regtemg 6 dec=mt=r2CC6 
rttp//AAA Ire tett=masteVennngente3ar,dWterdAjcCh-CT 
öxAtocöjen oa =.onn oe brardtefcd

E E

12 12 CV-mstalate vaste t-rardrtof p=nDdiek orvd^tioud ♦ k=unrg rengngs- ei vertrar«frg»_ï=rt Upejaj g=5d/idi0>Je va -T=n sten E E
12 13 CV mSalate vaste tra dSof vv= Aterm r-jA- <-r ve Aimsigsaudtrappet

2 j_r nal_t h=t lo=<=115J s
g^-AOd-n

etend fecl-raxs v= ‘ am-. rgs jdt B-s\rt Vl_T«e R=g=nrg 8 d-cemt=r 2CC0
tttp//' a m te ttethema Veterrmg=r t==ttndtedËrdA_tcdTei 
vteTAajmrgsajdt pdf

E E

1 2 14 CVröaUe vastetrards:of>-3COk / rre=tr=arta'ai 1«pe5ja_r eri-*rd latvra orn.ni in de dsepire luebt B*eVt Vi—aT se R=g=mg 23 apri 20C4
httpi'Ar «trebath=m3AWV^Tïrg=rt=stariato/20111214 e 
rt=n!te_lal>ortoora_%20iictt_VLAREL pdf 
http i‘A aa te ttethemaafertamrigcr tDcStarrl'ato. =rtsidê_Ëb 
oratoria keft VLA REU vl

E E

ttest van goedtemg •au II art 5 16 Bass=n 
fop /‘a a u fre ttetherastetenrrg=ribe3ard'KteraJ*_mT=u5» 
s unjg=n_hajd=rs pof

Cefcdtebe eer&cie Vter=m Bart 5.16.1 8 §1 en2 Vferem B arta.16 6.8§ 1 KB 
21/10/1SeS
l^/AA*[retetttem3atetenrg=r.teSirrtbftend3.n- i-irt- 
>undg=n_hojd=rs p*3
VLr=m II ert 5.16.1 6 §1 6i2 Vferem H ert 5.186.8§1 KI
21/10/1953
http /‘a a a Ire b6tltete»tek=mrg=nt=rtandbtend3_r 
Skljndg=n_hCUd=r5 paf

er<J=rhoudsrap'pcrt n I 615.151 8 §1 612 Vbfcm II =15.16.6.8 § 1 KI
21/ 1Q/l«e3
Wtp lh. i h Ire b&ttteTUritekcmrgcr b=£-ndtert.=nde_n- 
ö4jndg-n_houd->i pdf

certfcadt * fr=rtpfaot tfipi/A /■ n Ire bt i/wnaaitfksflnriC-r t-öJisltrtsnJ*_m l=ude
siudg-n_bard-.-s pdf

‘AAiïln* batffefn*» erg.rrrg=te="lsdi.f&d'5tooli>.=ter

w ■ergronds mgedscd m t-p=rM ond-iz&ak coiformtetsattea* pteotcf

ag=me=n onderzoek

beperkt CTd=rZ0=< r ja_f rrfsnn 
rA-ng-bed cf sp=a_te

bcachemnpaon* / 1xp=r 2j 
te ard=re g= ïrf

httpiA ah He baUtemaatetennaig-r teK_ndttenie_n- ï=ud* 
skiindg=r\_haud=<s pcS
http 1/a a « Te bê.Vtmïs' «ryunrng- r ‘prs-lscti.feqlstcicAo

aijtereen onderzee* • lOja-rrdteim 
Amg-bed of spea-te 

b=sd=rm rgteore / 11 p=r 151 
.■oor de ardete

Hip AU A*te ttelttemssfcterTrger besürdbrt*f«J*_(r ïeuJe 
Mjrdg=n_hojd=rs pdf

" v a m Ine b6th=T36‘ ■crfl’jnru-ger pröischf a^'Soo-Cietar

2 ELEKTRiüTEFT
8*1 Alom- g/teijtepfcrt

'dd=HtiAOj«p3nrrg AR El art 272
VddeP/hrog*parrog onderttouderappul
L23v*p3Tirg reVAê irst-la * cf trtbredrg keuring bj rdtenstteng g=1 Rvorm gtc dsrapport AR El ert 270

cnd=rtoxf=rapp&t
Hoog- en l?*fl*ye. rtng m ogrefscfi ord=rzo=K
Laag-AnddeA/hoogspsmrg van re=t+iushajifcl -e t va fce vam-e p=rwoi egenaar ire KB 4 d-CeTtef 2012

lajnrg bi irdenrtSe'fr]
Hoogêpamngararsfo I '■ KB12a.ig1CQ3 teunrq votoers ARAB & AREI

Tn a aarm_a!sefiapp j

terug nofenrgsa-raiirtrg

Legcn=a doucttetearto rsro.na.jW (tefi=a^f =n)

Vlaamse Legorte at=s jt van 9 fetrua.12CC7

EN HEF\ /ERKTUIGEN
l bckAare p=rsoon

3 m_mJ=n aS ge=n 
8*a=rtfoe=fd onJ=rtO'jd-t=drjl

fl-c=rtfce=nj ond=rtc“jJ'i=drpf
•te persoon eg=naa; KB B03/2QQ3

Hcftoig (Aag=ns) ARAB art 2531« Rcttl ren 62737/EG 6120-0,-S2/£G
ARAB art 203 231 Rcffc./ol re07/EG 6‘

H5ö3=t>=fic«cn (k=lrg=n kat=fe, h sbirtten ARAB sn 203 281 Rcrtiir=nRS/37/EGen 20&V42/EG

53 bs / ARAB art 52 / ARAB al

ji 1^4 en KB 1207/2012
ord=rto,jdsrapcort

Bra.~dd= aa-a-ira-lote c i-aifrcKA-ame c=ra>on
,a'.b=>-Aa.Te p=rs>on

&a.-ob=gndngan-dd— ARAB art 3o8/52 11/5292
B/andbaötdngsriJfce hcfteproes rg dox Up=r 10i_arcf r a 

rre=r dan 5| jr re L 
t=prce. ng

ARAB art 355/52 11/5292

Brantt»s£r>JfTggTddgten biandfiaspcs ARAB art S8/5211/S292
ontfaro'jiiracpiot ARAB art 358 / 52 11/52 9 2

7 1 BRAAKBEVEUGPG
ITecfnscfe T015-2 v-n het EEC~| lrtraabd=aote

C=rod=ke teder cncterzo=< erkend bod-ms^-—'ngsd-skurdge

n I art5153.3 §1A
fftpy'AAAlrteta.trferi^iSrfkemngs. bao=3ded=skurd^- 
ksa-rg-aTco-ms=rKJ_n-12-k //teo=gd-d=sVjidg*4=u-ig- 
erco-12-k/.i7&=trta-m=arco

n I ert 516 3.3 §14
aa a Ta beWtomaitafkifliirg-T te o=gde-d=krxifge- 

1eL!rog-aTCtHii6er-d_n-12-W/te o=gd-d—ïtejrdge-k&rng- 
2ra>-12-KA/T^caTfïtem^areo

Atco > 250A% / .a-nlatSISSSIlA
tttpI/A am\re battwas'ert<Bnmg=r te o-gdA-desVrJrfge-
k=urg-aTtXHTie=rrten-12-K /te o=gdd-s irdg*4Eunng- 
arro-12 kAPwarttenniareo

) Inert- ddel tss 3 en jO Vo Wküchthedscortroa erkende te-ted-r»; =i

14/12/2010



HUUfiCeR VEftaUSElCEf 1ARO DERHOUD

14/12/2018



IDER VERsUS EICEflAARO DERHOUD

OrdatejJ Ve=varg=n EIGEIJA4R HUURDER

U Kccrra Fa<tu_r Utvoerra Factmr Utveterna Factur i-r.mr-rt ra
8 10 V>-y mevtfflXJ-J-o «IX„rS nvt H
8 11 EPC EP&ratiwt certf."-? .1 era o ed^urd ca f.ra A E
6 12 EPC cjti-^4 c-te-TA^n > 1Cu0r’ EPC-CotfC13l rraa eraü*3-slJrdaa d erancd-s-urJcH t.i>= C E E
613 EPS EPB-wsaa E E
814 Ast>rd KB 1ÊC3/2C03 E E
615 Asb-a KB 1603/2007 E E
816 =r EAs H
817 A2u'A=»=f BA's H
8 18 fj_ntT7cJ H
a 19 Vtefc3art522.1«4 E E

9 TOEGAf KELUKHEO
9 1 Irtgra*a to-^4/Aj=l 7h=d COT5C4

Gn-ge rg-«fgurmg
Ecs jt v*n de Vi_m«4 RcS-nrg tot vaas=fr j van rai
5»*«s!e< aa-danbwAl'-inif^ve.fqnfcrrg bctf=fTcnd» 
ÖeoarM.ltted van 5 lura 2009

E E

VARIA
doteert rareort 1* ra 3 6 cf 12 maanden .•aiii'. *-ara rasooi Ccdei T cal VI hoofd** 1 at 11 H
.a-tra rfintjao l/arten Ura 3 Bef 12 maanden .•a raci.4Te rasxn 2cdei TcH VI toofdSiA2 a d V crd-'a.fera IS H H

103 _sdd=f roedrao tratrai CCTjXiÖ n- -urd= tM a_n ladd-r lira 3 6aM2ma_nd-fl la^ratA-are c-'socn Code* TfeJ VI foddSi* 2 atd V crd-c i- ro I! H H

1*12/2016



H


	M HKA_Beheersovereenkomst_2019-2023_CEI
	M HKA_CVG_Beheersovereenkomst_2019-2023_CEI_M HKA_Bijlage 1_Samenwerkingsafspraken   betreffende digitalisering
	M HKA_Beheersovereenkomst_2019-2023_CEI_Bijlage 2_infrastructuur
	M HKA_Beheersovereenkomst_2019-2023_CEI_Bijlage 2.1_afspraken eigenaarsonderhoud

