SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
TUSSEN:

De vzw Goods to Give, ingeschreven in het register van rechtspersonen
onder het nr 0842.157.958 waarvan de maatschappelijke zetel is
gevestigd te Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel;
Vertegenwoordigd door Remco Ruiter;
Hierna « G2G ».

EN:

De vzw / Het OCMW ……………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer (register van rechtspersonen): .……………………….(1)
Adres: ……………………….…………………………………………………………………………… ;
Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………………………;
Hierna vermeld als « Begunstigde ».

VOORAFGAAND

G2G is een vereniging die de link legt tussen de bedrijfswereld en een netwerk van sociale
organisaties die strijden tegen bestaansonzekerheid in België. In dit verband verzamelt het
gratis donaties in natura (hierna de "producten") van bedrijven (hierna de
"belastingplichtigen”) en verdeelt deze nieuwe niet-voedingsmiddelen via een logistiek
platform en een online catalogus naar armoedeorganisaties.
Om belastingplichtige ondernemingen in staat te stellen te profiteren van de speciale regeling
voorzien in artikel 12, §1, lid 1, 2°, c) van het btw-wetboek en de uitvoeringsregels ervan, is
G2G door de FOD Financiën erkend als distributieplatform in overeenstemming met sectie 6.1
van de btw-circulaire 2019/C/48 met betrekking tot het verstrekken van levensnoodzakelijke
niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden. Deze erkenningsovereenkomst wordt
in bijlage bijgevoegd en op de website zijn G2G gepubliceerd.
IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
1. G2G verbindt zich er toe:
 de producten van haar partnerbedrijven gratis te ontvangen;
 de producten op een juiste manier, en volgens de algemeen aanvaarde regels voor de
opslag van niet-voedingsmiddelen, te bewaren;
 de producten gratis, of tegen een bescheiden bijdrage, te verdelen naar sociale
organisaties die ze uitsluitend voor liefdadigheidsdoeleinden gebruiken in hun strijd
tegen armoede;
 producten regelmatig beschikbaar te stellen via de online bestelcatalogus.

1

Dit punt heeft niet betrekking op de OCMW’s

1

2. De begunstigde verbindt zich ertoe(2) :



zich als een liefdadigheidsorganisatie laten erkennen door een lokale, provinciale,
regionale of federale overheid of autoriteit (bijvoorbeeld het OCMW van de
gemeente waarin de Begunstigde actief is);
om een overeenkomst aan te gaan met die lokale, provinciale, regionale of federale
overheid of autoriteit, waarin deze bevestigt dat de Begunstigde:
- bekend staat als een organisatie die zich actief inzet voor de strijd tegen
armoede en niet-voedingsmiddelen verdeelt;
- de capaciteit heeft om de producten die zijn ontvangen van een erkend
verdeelplatform zoals G2G of van een donorbedrijf in goede omstandigheden
te herverdelen;
- ermee instemt de producten voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken
en ze daadwerkelijk te verdelen.

3. De Begunstigde verbindt zich ertoe de producten kosteloos of tegen een kleine bijdrage te
verdelen aan behoeftige personen die volgens zijn statuten worden aangeduid als de finale
belanghebbenden, of om deze producten uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen werking.
Geen enkel product kan worden verdeeld naar vrijwilligers, werknemers en, in het algemeen,
naar mensen die niet in bestaansonzekerheid leven. De Begunstigde verbindt zich er ook toe
om geen producten te verkopen (bijvoorbeeld als onderdeel van een rommelmarkt),
producten uit te lenen, te wisselen of te gebruiken tijdens loterijen of andere soortgelijke
situaties.
4. De voorwaarden van dit partnerschap zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. Elk van
de twee partijen verklaart de inhoud en clausules van deze algemene voorwaarden te
aanvaarden.
5. Bovenstaande paragrafen kunnen onderhevig zijn aan eenzijdige wijzigingen door G2G om
te allen tijde zijn afspraken en verplichtingen jegens de Belgische fiscale administratie na te
komen. De Begunstigde verbindt zich ertoe om alle eenzijdige wijzigingen door G2G
onverwijld na te leven.
6. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening voor een periode
van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
De partijen kunnen hun samenwerking op elk moment beëindigen in geval van niet-naleving
van deze overeenkomst door een van hen, dit gebeurt door middel van een schriftelijke
kennisgeving. Een schriftelijke kennisgeving die niet beantwoord wordt binnen een periode
van 10 dagen, wordt beschouwd als een stilzwijgende goedkeuring.
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7. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en valt onder het
arrondissement van de Brusselse Franstalige rechtbank. Het moet worden ondertekend door
de wettelijke vertegenwoordiger van de Begunstigde.
8. Elke partij verklaart een gedateerde en ondertekende kopie van deze overeenkomst te
hebben ontvangen en bewaard.
Opgemaakt te 1040 Brussel, op ………………………… in twee exemplaren.

Voor Goods to Give,
Remco Ruiter – Directeur

Voor.................................................................,

(Naam
en
voornaam
vertegenwoordiger)

van

de

(Handtekening)
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SAMENWERKING MET GOODS TO GIVE
VOORAFGAAND
Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst, die
bilateraal tussen G2G en de Begunstigde is ondertekend, en bepalen de voorwaarden van dit
partnerschap. Naast de in de partnerschapsovereenkomst genoemde verplichtingen,
verbinden de twee partijen (G2G en de Begunstigde) zich er ook toe de volgende punten te
volgen in het licht van deze samenwerking.
1. G2G verdeelt producten op basis van "wie het eerst komt, die eerst maalt", met
uitzondering van de door de bedrijven specifiek toegewezen donaties. Niettemin kan G2G het
aantal producten dat aan een Begunstigde wordt verdeeld beperken, in overeenstemming
met de doelstelling "zonder uitsluitsel samen te werken met alle verenigingen en de ontvangen
donaties op een eerlijke en billijke manier te verdelen". Daarom verbindt de Begunstigde zich
ertoe de producten niet te bestellen om ze vervolgens op te slaan, maar om ze onder hun
eindbegunstigden te verdelen volgens de behoeften die op het moment van de bestelling
werden vastgesteld.
2. De Begunstigde verbindt zich ertoe aan G2G te melden wat de eindbestemming van de
verdeelde producten was. Daartoe verbindt hij zich ertoe om, wanneer G2G een
controlebezoek aflegt, de nodige informatie over de verdeling van de bestelde producten voor
te leggen (met name het gebruik ervan: het programma en / of de categorieën begunstigden).
3. De Begunstigde verbindt zich ertoe om op eigen last de producten terug te sturen naar G2G
die, als ze zouden worden verdeeld, niet zouden worden verdeeld in overeenstemming met
deze overeenkomst. Hij zal G2G vooraf om een schriftelijke toestemming vragen wanneer hij
de producten aan andere partnerverenigingen wenst te verdelen.
4. De producten worden gratis door G2G verdeeld. De Begunstigde verbindt zich er echter toe
bij te dragen in de kosten van verwerking, opslag en het logistieke beheer ter hoogte van
gemiddeld tien (10) % van de oorspronkelijke consumentenprijs van desbetreffende
producten. Deze logistieke bijdrage kan variëren afhankelijk van de evolutie van de kosten
voor opslag, voorbereiding van bestellingen en logistieke verwerking van de producten. De
grenswaarde van deze logistieke bijdrage tot gemiddeld tien (10) %, is niet van toepassing op
de door G2G aangekochte producten. G2G behoudt zich het recht voor om een hogere
bijdrage te vragen voor producten waarvoor, om het meest optimaal te kunnen voldoen aan
de behoeften van de Begunstigden, een aankoop en of voorsortering moet gebeuren.
De betaling van deze kosten moet absoluut vóór de levering plaatsvinden. Anders worden de
identificatiegegevens en bestellingen geblokkeerd totdat de betaling is ontvangen.
De Begunstigde heeft op zijn beurt het recht om de hierboven beschreven logistieke bijdrage
en een deel van zijn eigen kosten door te rekenen aan zijn eindbegunstigden. De maximale
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bijdrage die de Begunstigde van zijn eigen eindbegunstigden kan vragen, wordt door G2G
vermeld bij het plaatsen van de bestelling en op de door G2G gestuurde debetnota.

5. De Begunstigde verbindt zich ertoe een plaats-bezoek van een vertegenwoordiger van G2G
toe te staan en hem over de evolutie van zijn noden alsook de resultaten van de projecten
waarbij G2G betrokken is, te informeren.
Hij verbindt zich er eveneens toe een controlebezoek door een G2G-vertegenwoordiger toe
te staan om de verdeling van producten die op het G2G-platform zijn besteld, te verifiëren.
Tijdens dit inspectiebezoek stelt de Begunstigde zich coöperatief op zodat de
vertegenwoordiger eenvoudig en snel kan controleren in hoeverre deze
samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden worden nageleefd.
6. De Begunstigde verbindt zich ertoe om op zijn website, als hij die heeft, en in zijn lokalen
waar de producten worden uitgestald, het logo van G2G te publiceren, met een link naar de
website (www.goodstogive.org). Dat logo zal worden overgemaakt samen met de
contactgegevens. In het geval dat deze overeenkomst eindigt, moet het logo van de website
van de Begunstigde worden verwijderd.
7. G2G verbindt zich ertoe expliciet minstens 1 maand vóór de inwerkingtreding, de
Begunstigde te informeren over een aanpassing van de algemene voorwaarden, te weten via
een e-mail aan de Begunstigde en door een publicatie van de bijgewerkte versie op zijn
website (www.goodstogive.org). De Begunstigde is verplicht deze bijgewerkte algemene
voorwaarden te erkennen en te respecteren zodra ze in werking treden.
Algemene voorwaarden – versie 01 januari 2020
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