
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN  AANVRAGEN

VOOR DE HUUR VAN DE HORECARUIMTE VAN HET 
SPORTCOMPLEX « VOGELENZANG » IN DE 

VOGELENZANGSTRAAT 130 TE 
1070 ANDERLECHT

HOOFDSTUK I - ALGEMENE INFORMATIE

De gemeente Anderlecht  wenst  een HORECA-gelegenheid op het  sportcomplex in  de 
Vogelenzangstraat 130. Op deze site, worden velden ter beschikking gesteld aan clubs die 
tijdens het sportseizoen trainingen, wedstrijden en toernooien organiseren.

De  HORECA-ruimte  is  gelegen  aan  de  grens  van  de  gemeente  Anderlecht  in  de  wijk 
Vogelenzang en is omgeven door een woonwijk en een meer landelijke omgeving. Het moet 
zich dus ook een ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk zijn en de wandelaars van 
de « Groene Wandeling ».

I.1. Beschrijving van het pand

Het te huur aangeboden pand bestaat uit :

• een HORECA-ruimte met een oppervlakte van ongeveer 100,60m² (groen 
gekleurd op het plan in bijlage 1);

• een gang en toiletten (oranje gekleurd op het plan);
• een buitenruimte (blauw gekleurd op het plan).

Een woning op  de bovenverdieping  van  de HORECA-ruimte  kan desgewenst  aan  de 
uitbater ter  beschikking worden gesteld.  Anders wordt  de huisvesting gebruikt  door de 
conciërge van het sportcomplex
 
De precieze locatie van de HORECA-ruimte staat op het plan in bijlage 2.

De HORECA-ruimte wordt geleverd:  

-zonder tafels of stoelen;
-zonder professionnele keukenapparatuur die nodig is voor de uitbating;
-zonder glazen, bestek, tafelkleden

De uitbater moet zorgen voor de aanpassingen die nodig zijn voor zijn activiteit.

I.2. Project

Het  pand  dat  te  huur  wordt  aangeboden  is  bedoeld  voor  kleine  restauratie  en 
drankgelegenheid.
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Het sportieve bestemming van de site  is  essentieel  en moet door  de uitbater  worden 
gerespecteerd. Daarom wordt verwacht dat de  HORECA-ruimte wordt georganiseerd in 
nauwe samnwerking met de georganiseerde sportactiviteiten en dat er een aanbod wordt 
gedaan dat is aangepast aan de gebruikers van de infrastructuur.

De  HORECA-ruimte  is  ook  bedoeld  als  een  plaats  van  ontmoeting  en  gezelligheid  die 
toegankelijk  is  voor  de bewoners van de wijk  en voor  de wandelaars van de « Groene 
Wandeling ».

De HORECA-ruimte mag geen "feestzaal" worden.

HOOFDSTUK II - SELECTIE VAN KANDIDATEN

II.1. Bezoek van het pand

De kandidaten voor de uitbating  van de HORECA-ruimte zijn verplicht deel te nemen een 
het bezoek ter plaatse onder begeleiding van een vertegenwoordiger van de plaatselijke 
overheid (uitsluitingscriterium).

De bezoeken vinden plaats op :

- 9 oktober om 10.00u
- 16 oktober om 14.00u
- 23 oktober om 10.00u

II.2. Indiening van de aanvragen

Het sollicitatiedossier kan, naar keuze van de kandidaat, als volgt worden ingediend:
• gedeponeerd bij de Dienst Gebouwen en Huisvesting, Transvaalstraat 21, tegen 

ontvangstbevestiging, van 12 oktober 2020 tot 30 oktober 2020;
• uiterlijk tegen  30 oktober 2020 per aangetekende brief (poststempel geldt als bewi-

js) naar het volgende adres te worden gezonden:

Gemeente Anderlecht - Dienst Gebouwen en Huisvesting
Transvaalstraat 21
1070 Anderlecht

II.3. Geldigheid van de aanvragen

De aanvragen die na de uiterste datum worden ingediend en/of die onvolledig zijn, worden 
niet in aanmerking genomen.

De aanvragers worden per aangetekende brief op het officiële adres van de aanvrager of 
per e-mail op de hoogte gesteld van hun onvolledige of te laat ingediende aanvragen.

De aanvrager moet de volgende documenten overleggen:

• een attest dat de juridische situatie van de aanvrager (natuurlijke persoon of 
rechtspersoon) weergeeft (uitsluitingscriterium) ;

• een attest van "goed gedrag en zeden" (model 2), afgegeven op naam van de 
kandidaat  of  een  andere  wettelijke  vertegenwoordiger,  dat  maximaal  3 
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maanden geldig is (uitsluitingscriterium);
• een  verklaring  op  erewoord  waaruit  blijkt  dat  de  kandidaat  of  alle 

vertegenwoordigers van de rechtspersoon (uitsluitingscriterium):
o niet is veroordeeld in verband met een criminele organisatie, corruptie, 

fraude of het witwassen van geld;
o niet failliet is of in vereffening ;
o geen faillissement of vereffing of een gerechtelijke saneringsprocedure 

heeft aangevraagd;
o niet  verantwoordelijk  is  voor  een  misdrijf  tegen  de  professionele 

integriteit;
o niet schuldig is geweest aan ernstig wangedrag bij de uitoefening van 

zijn beroep;
o zijn sociale wetten heeft geregeld;
o zijn belastingen en taksen heeft betaald ;
o geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen aan het werk 

heeft  gezet,  zoals  bepaald  in  de  wet  van  11/02/2013  die  voorziet  in 
sancties  en  maatregelen  tegen  werkgevers  van  illegaal  verblijvende 
onderdanen van derde landen;

o zich  niet  schuldig  heeft  gemaakt  aan  een  verkeerde  voorstelling  van 
zaken bij het verstrekken van de vereiste informatie.

II.4.  Selectiecriteria

De kandidaat moet  aantonen dat  hij/zij  een HORECA-opleiding of bedrijfsbeheer heeft  
gevolgd en/of succesvolle ervaring heeft opgedaan op het gebied van HORECA.

       II.5. Vorm en inhoud van de aanvraag

De kandidaat moet een Curriculum Vitae, een motivatiebrief en alle andere bewijsstukken 
ter staving van zijn of haar sollicitatie voorleggen.

       II.6. Toewijzing van de HORECA-ruimte

Een  evaluatiecommissie  onderzoekt  de  geldigheid  van  de  ingediende  dossiers  en  de 
naleving  van  het  selectiecriterium.  Voor  elke  kandidaat  wordt  een  evaluatieschema 
opgesteld.

Het evaluatiecomité bestaat uit : 

- de directeur van de afdeling Gebouwen & Huisvesting; 
- de directeur van de afdeling Sociale cohesie/Sport; 
- een vertegenwoordiger van de Sportdienst; 
- een vertegenwoordiger van de dienst Economie;
- de dossierbeheerder van de afdeling Gebouwen & Huisvesting;
- een vertegenwoordiger van het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning.

Het college Burgemeester en Schepenen selecteert op voorstel van het evaluatiecomité 
maximaal drie kandidaten die voldoen aan de eisen van de oproep tot kandidaatstelling 
zoals hierboven beschreven.

3

https://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/gerechtelijke+saneringsprocedure


De kandidaten die een aanvraag hebben ingediend, worden per aangetekende brief op de 
hoogte gesteld van het besluit dat naar hun officiële adres is gestuurd.

De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd om hun project voor  kleine restauratie en 
drankgelegenheid voor  te  stellen aan het  evaluatiecomité binnen de drie  maanden na 
kennisgeving van de beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Zij  leggen het project en het beoogde financiële plan voor,  waarin  de criteria voor de 
rentabiliteit  en  levensvatbaarheid  van  het  project  worden  gespecificeerd,  alsmede  de 
faciliteiten en andere investeringen die zij  in  de HORECA-ruimte en buiten wensen te 
doen.  

De HORECA-ruimte wordt toegewezen door een gunstige beslissing van het college van 
Burgemeester enSchepenen, op voorstel van het evaluatiecomité.
De kandidaten worden per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het besluit, dat 
naar hun officiële adres wordt gestuurd.

II.7. voorwaarden voor uitbating

Het pand zal worden uitgebaat op basis van een huurovereenkomst.

De huurovereenkomst wordt opgesteld na de selectie van de kandidaat voor de uitbating 
van de HORECA-ruimte. Er zal worden onderhandeld op basis van het ingediende project.

De uitbater  is  als  enige  verantwoordelijk  voor  het  verkrijgen  van  de  vergunningen  en 
goedkeuringen,  die  vereist  zijn  volgens  de  wetgeving  of  door  de  overheid,  die  van 
toepassing is op de HORECA-sector.
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BIJLAGE 2


