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Zitting van 25.06.20

#Onderwerp : Verordening inzake de uitbating van een Horecazaak op het grondgebied van Sint-gillis#

Openbare zitting

Veiligheid, hygiene en leefmilieu

De Gemeenteraad van Sint-Gillis,
 
Gelet op de Europese Richtlijn “Diensten” 2006/123/EG van het Parlement en de Raad van 12 december 2006
betreffende de diensten op de interne markt, onder meer de artikelen 9 tot 15 met betrekking tot de vrijheid van
vestiging;
 
Gelet op de ordonnantie van 19 mei 2011 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet (hierna “NGW” genoemd), inzonderheid haar artikelen 117 en 119, 119 bis,
134 ter, 134 quater en artikel 135;
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (hierna “GAS-wet”
genoemd);
 
Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen
van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
 
Gelet op de omzendbrief van 3 maart 1992 betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de
inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie
van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
dergelijke gevallen;
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Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 8
september 2019;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende afvalstoffen;
 
Gelet op het besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
het beheer van afvalstoffen;
 
Gelet op de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;
 
Gelet op de federale wetgeving betreffende de controles van de hygiëne door het FAVV;
 
Gelet op het besluit van 26 januari 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de
voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een
melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen;
 
Gelet op het algemeen reglement betreffende de tijdelijke terrassen met commerciële bestemming en andere
vormen van private inname van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden op het grondgebied van Sint-
Gillis;
 
Gelet op het reglement betreffende de organisatie van evenementen in de openbare ruimte;
 
Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende de retributies voor administratieve diensten;
 
Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende
dranken;
 
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december
2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de
vorm van de vergunning klasse C;
 
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Gillis (hierna “APR” genoemd);
 
Overwegende dat de horecasector een belangrijke rol speelt wat betreft de aantrekkingskracht van de gemeente
Sint-Gillis, zowel voor haar inwoners als voor de bezoekers; dat het past het kwaliteitsniveau van deze sector op
het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis te verzekeren;
 
Overwegende dat de specifieke aard van de horecasector strikte vereisten inzake hygiëne en veiligheid oplegt;
 
Overwegende dat wie op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis een horeca-inrichting wenst te openen,
aldus gehouden is verschillende verplichtingen in acht te nemen, niet alleen voorafgaand aan de opening van de
betrokken inrichting maar ook tijdens de uitbating ervan, meer bepaald op het vlak van openbare veiligheid, rust
en hygiëne;
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Overwegende dat deze verplichtingen voortvloeien uit diverse wet- en regelgeving; dat uit de vaststellingen op
het terrein blijkt dat er sprake is van een zeker gebrek aan kennis van deze voorwaarden, niet enkel bij de
kandidaat-uitbaters van een horeca-inrichting maar ook bij de huidige uitbaters van een zaak; dat deze vaststelling
wordt versterkt door het feit dat er een groot verloop is van eigenaars zonder dat een toestand eerst wordt
geregulariseerd;
 
Overwegende dat het feit deze verplichtingen niet te begrijpen of niet te kennen afbreuk kan doen aan de
openbare veiligheid, rust en hygiëne;
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Gillis bijgevolg bevoegd is om de conformiteit van een horeca-inrichting op
haar grondgebied vast te stellen;
 
Overwegende dat het past, in een streven naar administratieve vereenvoudiging, de voorwaarden om een
conformiteitsattest voor een horeca-inrichting te verkrijgen, de door de uitbaters in acht te nemen verplichtingen
evenals de op gemeentelijk niveau toepasselijke sancties op objectieve wijze nader te bepalen in een duidelijke
tekst;
 
Overwegende dat deze verplichtingen inzonderheid van tweeërlei aard zijn;
 
Overwegende, ten eerste, dat al wie een horeca-inrichting wenst te openen, ten minste onderworpen is aan de
inachtneming van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen alsook aan het koninklijk
besluit van 28 februari 1991 tot uitvoering van deze wet en aan het Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties;
 
Overwegende, ten tweede, dat de uitbaters van een horeca-inrichting een aantal bepalingen in acht dienen te
nemen met betrekking tot het beheer van hun zaak (contract voor afvalophaling, domeinvergunning, vergunning
om alcohol te schenken enzovoort);
 
Overwegende dat, wat betreft dit conformiteitsattest, controles zonder onderscheid en vlotter zullen kunnen
worden uitgevoerd in het belang van de uitbater, waarbij het voor hem volstaat dit conformiteitsattest over te
leggen aan elke gemachtigde persoon ter gelegenheid van een controle;
 
Overwegende dat het om al deze redenen past een voorafgaand conformiteitsattest af te geven aan al wie een
horeca-inrichting wenst te openen op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis of bij elke wijziging binnen de
uitbating;
 
BESLIST: het reglement aan te nemen waarvan de tekst volgt:

27 stemmers : 22 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

2 bijlagen
REGLEMENT INZAKE DE UITBATING VAN EEN HORECA.docx, règlement_horeca version finale.docx

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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