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Zitting van 27.05.21

#Onderwerp : Verordening betreffende de toekenning van een gemeentepremie voor "ReCa"-inrichtingen
(restaurants en cafés). Begrotingsjaar 2021. Adoptie.#

Openbare zitting

Economische ontwikkeling

De Raad,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name artikel 117,
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de latere wijzigingen eraan;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de  overlegging van
de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratief
toezicht en de latere wijzigingen eraan;
 
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht
en de latere wijzigingen eraan;
 
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het
bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
 
Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-
19 dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
 
Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de
exponentiële evolutie van het aantal besmettingen;
 
Overwegende de opeenvolgende ministeriële besluiten van 13 maart 2020, 18 maart 2020 en 23 maart 2020, en
de latere wijzigingen daarvan, die inmiddels zijn ingetrokken en waarbij onder meer de sluiting van restaurants
en cafés werd opgelegd;
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Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en de latere wijzigingen eraan, met name artikel 6;
 
Overwegende dat dit artikel 6 de sluiting gelast van de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet-
en drankgelegenheden van november 2020 tot begin mei 2021; dat deze heropening begin mei 2021 echter slechts
gedeeltelijk is, waarbij alleen de terrassen opnieuw mogen worden geopend, met inachtneming van de sanitaire
maatregelen, met inbegrip van de maatregelen inzake sociale afstand; dat deze gedeeltelijke heropening
weliswaar welkom is, maar dat de horecazaken daarmee nog niet opnieuw op 100% van hun capaciteit zullen
draaien;
 
Overwegende dat deze inrichtingen de economische gevolgen van deze maatregel ten volle ondervinden; dat deze
maatregel ook zijn weerslag heeft op de plaatselijke economie;
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Gillis met name de inrichtingen van de "ReCa"-sector (cafés en restaurants)
wil steunen, die zwaar getroffen zijn door de sanitaire crisis COVID-19;
 
Overwegende dat in dit kader onder bepaalde voorwaarden een gemeentelijke premie aan deze inrichtingen kan
worden toegekend;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan de
ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de
evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (hierna
“TETRA-premie” genoemd);
 
Overwegende dat voor de inrichtingen die een omzetverlies van meer dan 40% hebben geleden, de gemeente zich
aansluit bij het onderscheid dat de TETRA-premie maakt, namelijk een onderscheid te maken tussen een
omzetverlies tussen 40% en 60%, en een omzetverlies van meer dan 60%;
 
Overwegende dat de TETRA-premie niet van toepassing is op inrichtingen die een omzetverlies van minder dan
40% hebben geleden;
 
Overwegende dat de gemeente echter alle "restaurants en cafés" wil steunen die in aanmerking komen voor de
gemeentepremie, ook die waarvoor de TETRA-premie zou worden geweigerd of die er geen zouden hebben
aangevraagd; dat zij van oordeel is dat elke inrichting te lijden heeft gehad onder de gezondheidscrisis als gevolg
van het COVID-19 coronavirus; dat ze daarom beslist een minimumpremie aan te bieden aan elk "restaurant en
café" op haar grondgebied, mits het voldoet aan de verschillende voorwaarden van dit reglement; dat het bedrag
van deze premie evenredig zal worden verhoogd naar gelang van het percentage van het omzetverlies;
 
Overwegende dat de gemeentepremie bedoeld is om de "restaurants en cafés" in deze tijden van
gezondheidscrisis te steunen; dat deze inrichtingen moeilijkheden ondervinden op gebied van personeel,
liquiditeit en cashflow; dat zij, als gevolg van de verplichte sluiting gedurende vele maanden, in verschillende
mate geconfronteerd zijn met een verlies van bezoekers en klanten;
 
Overwegende dat de "restaurants en cafés" volgens de gemeente een essentiële rol spelen in de dynamiek, de
vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de gemeente;
 
Overwegende dat om al deze redenen de gemeente beslist, onder bepaalde voorwaarden, een gemeentepremie toe
te kennen, met als hoofddoel deze laatsten te steunen in het kader van de sanitaire crisis als gevolg van het
coronavirus COVID-19;
 
Overwegende dat de gemeente voor dit doel in haar begroting voor het jaar 2021, een bedrag van 300.000 euro
heeft uitgetrokken voor de toekenning van een gemeentepremie aan deze inrichtingen.
 
 BESLIST:
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1. Zijn reglement inzake toekenning van een gemeentelijke premie voor de recazaken (restaurants en cafés)
goed te keuren en de tekst als volgt vast te stellen:

 
Artikel 1:
Binnen de grenzen van de door de Gemeenteraad goedgekeurde begroting kan het College van Burgemeester en
Schepenen voor het begrotingsjaar 2021 een premie toekennen aan de restaurants en cafés die gevestigd zijn op
het grondgebied van Sint-Gillis en die uitzonderlijk getroffen zijn door de noodmaatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, overeenkomstig de hierna bepaalde voorschriften.
 
Artikel 2:
De premie kan worden aangevraagd door iedere natuurlijke of rechtspersoon die op 1 december 2020 ten minste
één restaurant of café op het grondgebied van de gemeente heeft (hierna "aanvrager" genoemd).
 
De aanvrager moet:

Een ondernemingsnummer hebben;
In de vestigingseenheid, een restaurant- of café-activiteit uitbaten;
Niet in staat van faillissement, ontbinding of vereffening verkeren op het tijdstip van indiening van de

premie-aanvraag;
In orde zijn met alle regelgevingen die op zijn activiteit van toepassing zijn;
Geen federale, gewestelijke en/of gemeentelijke noodmaatregelen hebben overtreden om de verspreiding

van het COVID-19 coronavirus te beperken.

 
Artikel 3:
 
Voor aanvragers die voldoen aan de criteria van artikel 2, bedraagt de gemeentepremie 500 EUR.
 
Indien de aanvrager de TETRA-premie heeft ontvangen, bedraagt het bedrag van de gemeentepremie 800 euro
voor een omzetverlies tussen 40% en 60%. Het bedrag van de gemeentepremie bedraagt 1.100 euro in geval van
een omzetverlies van meer dan 60%.
 
Het omzetverlies wordt berekend tussen het vierde trimester van 2019 en het vierde trimester van 2020.
 
De gemeentepremie is uniek voor elke vestigingseenheid. Zij kan door dezelfde aanvrager worden aangevraagd
voor ten hoogste 3 vestigingseenheden die op het grondgebied van Sint-Gillis zijn gelegen.
 
Artikel 4:
De aanvrager moet een naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier indienen, dat beschikbaar is
op de website van de gemeente, via Irisbox of rechtstreeks in de lokalen op het stadhuis (dienst Economische
ontwikkeling).
 
Bij het formulier moeten ook de volgende documenten worden gevoegd:

een kopie van de beslissing tot toekenning van de TETRA-premie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, indien van toepassing;

Een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar(s) van de aanvraag;
Een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de aanvraag de

wettelijke vertegenwoordiger(s) van de aanvrager is/zijn of, indien van toepassing, een specifieke
volmacht van deze wettelijke vertegenwoordiger(s);

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
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Een verklaring op erewoord dat de aanvrager op het moment van de aanvraag van de gemeentepremie niet in staat
van faillissement, ontbinding of vereffening verkeert en dat hij in orde is met alle regelgevingen die op zijn
activiteit van toepassing zijn.

Artikel 5:
De aanvraag moet ten laatste op 31 juli worden ingediend, hetzij online via Irisbox, hetzij per post (ter attentie
van de Dienst voor Economische Ontwikkeling van de gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein, 39, 1060
Brussel), hetzij per e-mail( developpement.economique@stgilles.brussels)
 
De premie-aanvragen worden behandeld in chronologische volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.
De onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.
 
Het College neemt binnen de drie maanden na de indiening van de aanvraag een met redenen omkleed besluit.
 
Het bedrag van de door het College van Burgemeester en Schepenen toegekende premie wordt betaald binnen
een maand na de beslissing tot toekenning ervan.
 
De premie wordt aan de aanvrager uitbetaald op het rekeningnummer dat deze laatste op het aanvraagformulier
heeft vermeld.
 
Indien het aantal aanvragen de beschikbare begrotingskredieten overschrijdt, dient de datum van indiening van de
aanvraag als toekenningscriterium volgens het chronologische principe (eerste aanvrager, eerst bediend).
 
Artikel 6:
Elke betwisting wordt binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing per aangetekend schrijven naar
het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd.
 
De aanvrager kan ook steeds een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing aantekenen.
 
Artikel 7:
De begunstigde van de premie is verplicht het gemeentebestuur het volledige bedrag van de premie terug te
betalen in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte met het oog op het onterecht verkrijgen van de premie.
 
De begunstigde van de premie zal ook verplicht zijn het volledige bedrag van de premie aan het gemeentebestuur
terug te betalen indien wordt vastgesteld dat hij de federale, gewestelijke en/of gemeentelijke noodmaatregelen
om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken, heeft overtreden.
 
In geval van verzoek tot terugbetaling van de TETRA-premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal de
gemeente Sint-Gillis automatisch de terugbetaling van de gemeentelijke premie eisen.
 
Artikel 8:
De gemeente behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie te controleren en nadere details te vragen
om na te gaan of aan de voorwaarden voor toekenning van deze premie is voldaan.
 
In dit verband verbindt de gemeente zich ertoe de regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens te
respecteren in overeenstemming met haar vertrouwelijkheidsbeleid.
 
Artikel 9:
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.
 

2. Deze  beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid.
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29 stemmers : 29 positieve stemmen.

De w.d. Gemeentesecretaris,

Catherine AVAKIAN  

De Gemeenteraadslid-Voorzitster,

Olenka CZARNOCKI
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