Persbericht
Intentie sluiting hotel BRUSSELS EUROPA op 31 december 2011
Terhulpen, 16 maart 2011
Ter gelegenheid van een Buitengewone Ondernemingsraad die vandaag is bijeengekomen, heeft de directie
van de nv BRUSSELS EUROPA (filiaal voor 100% in handen van ATENOR GROUP) de
personeelsvertegenwoordigers in kennis gesteld van haar intentie om over te gaan tot een collectief ontslag
en tot de sluiting van het hotel.
Deze aankondiging vormt de start van de consultatie‐ en overlegprocedure, de zogenaamde “Wet‐Renault”.
Sinds de overname van de nv BRUSSELS EUROPA in 2005 heeft ATENOR regelmatig meegedeeld dat ze een
vastgoedproject onderzocht en wou opstarten op de site van het hotel. Ter herinnering, de nv BRUSSELS
EUROPA had reeds een eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend in december 2008 voor
de realisatie van een kantoorgebouw op de site van het hotel.
Sindsdien hebben de Gewestelijke Overheden, in overleg met de gemeente en de Europese instellingen, een
stedenbouwkundige reflectie gevoerd over de herontwikkeling van de hele “Perimeter van het Stadsproject
Wet”. Deze reflectie mondde in december 2010 uit in een Besluit met een herdefiniëring van de
stedenbouwkundige oriëntatie van de wijk door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze
nieuwe stedenbouwkundige oriëntatie legt onder meer voor elke nieuwe stedenbouwkundige aanvraag een
terugwijking tegenover de Wetstraat op, waardoor de renovatie van het hotel in zijn bestaande inplanting niet
langer een optie was.
Bovendien verstrijkt de uitbatingslicentie onder de merknaam Crowne Plaza, toegekend door de
InterContinental Hotel Group, op 31 december 2011. Deze licentie, oorspronkelijk toegekend in juni 2005 voor
een looptijd van 18 maanden, werd sindsdien tot tweemaal toe hernieuwd, maar zeer onlangs is gebleken dat
ze niet meer hernieuwd zou worden na de vervaldatum die was vastgelegd op 31 december 2011.
De opening binnenkort van een nieuw hotel vlakbij met meer dan 400 kamers is een extra element dat de
directie van de nv BRUSSELS EUROPA in aanmerking heeft genomen.
De directie van de nv BRUSSELS EUROPA wil haar verplichtingen nakomen ten aanzien van het voltallige
personeel en zal alles in het werk stellen om een constructieve dialoog tot stand te brengen met de
representatieve werknemersorganisaties teneinde het onthaal en de dienstverlening voor de klanten in de
best mogelijke omstandigheden te verzekeren.
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