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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE UKKEL
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen
Aanwezig

Boris Dilliès, Burgemeester-Voorzitter ;
Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan,
Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Schepen(en) ;
Laurence Vainsel, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Stefan Cornelis, OCMW Voorzitter.

Zitting van 13.07.20
#Onderwerp : Taksen.- Reglement houdende economische steunmaatregelen in het kader van de crisis van
het coronavirus via de gedeeltelijke terugbetaling van de onroerende voorheffing.#
Het college,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en de latere wijzigingen ervan;
Overwegende dat de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken krachtens de voornoemde besluiten
dringende gezondsheidmaatregelen getroffen heeft om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Dat deze maatregelen concreet vertaald worden in de sluiting van winkels en handelszaken die als niet-essentieel
beschouwd worden, alsook van de zaken uit de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en
horecasector;
Overwegende dat deze maatregelen een financiële impact hebben op de lokale handelszaken, die geen inkomsten
hebben maar wel vaste kosten moeten betalen;
Dat een van deze vaste kosten de onroerende voorheffing is ten laste van de eigenaar of bezitter van het
onroerend goed dat de handelsruimte vormt en waarvan de betaling desgevallend onrechtstreeks doorbelast wordt
aan de uitbater wanneer deze door de belastingheffende macht niet als rechtstreekse belastingplichtige aangeduid
wordt;
Dat het bijgevolg noodzakelijk is financiële hulp te voorzien voor deze lokale handelszaken, aangezien ze
rechtstreeks deelnemen aan het economische en sociale leven van de gemeente;
Dat het voortbestaan van deze activiteiten als essentieel beschouwd wordt;
Dat er gemeentelijke financiële ondersteuning ingevoerd moet worden om de fiscale lasten op de lokale
handelszaken en bedrijven te verlichten en zo bepaalde vaste kosten te verminderen die op hen van toepassing
zijn ondanks de sluitingsperiode;
Overwegende dat de financiële hulp toegekend wordt aan de uitbaters van een handelsactiviteit gelegen op het
grondgebied van Ukkel en die in het kader van dezelfde handelsactiviteit hoogstens een zaak uitbaten op het
grondgebied van een andere gemeente;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/027 van 28 mei 2020
betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2020;
Gelet op het spoedeisend karakter om de lokale handelszaken te ondersteunen die financieel verlies lijden door de
sluiting van hun zaak ingevolge de lockdownmaatregelen;
Aangezien de kostprijs van deze financiële hulp geraamd wordt op € 500.000;
Beslist:
- Een reglement houdende economische steunmaatregelen in het kader van de crisis van het coronavirus via de
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gedeeltelijke terugbetaling van de onroerende voorheffing, opgesteld als volgt, goed te keuren;
- Dat de onderhavige beslissing ter informatie overgemaakt wordt aan de gemeenteraad;
- Dat de onderhavige beslissing ter bevestiging het voorwerp zal uitmaken van een punt op de agenda van de
gemeenteraad.
Reglement houdende economische steunmaatregelen ten gunste van de lokale handelaars in het kader van de
crisis van het coronavirus via de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende
voorheffing.

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2020 wordt een premie toegekend die overeenkomt met de gedeeltelijke terugbetaling van
het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing ten gunste van de uitbaters van een handelsactiviteit die
beschikken over een of meerdere handelszaken op het grondgebied van de gemeente Ukkel, die hun winkel(s) of
handelsza(a)k(en) hebben moeten sluiten ingevolge de gezondheidsmaatregelen die door de federale regering
getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan en die in het kader hiervan
genoten hebben van de gewestelijke premie.
Artikel 2
De natuurlijke of rechtspersonen die over meer dan een zaak beschikken op het grondgebied van andere
gemeenten worden niet beoogd door het onderhavige reglement.
Artikel 3
De premie kan slechts toegekend worden voor een gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukkel
waarbinnen de beoogde handelsactiviteit plaatsvindt. Gebouwen gebruikt voor kantoordoeleinden worden dus
niet beoogd.
Artikel 4
§1 De premie komt overeen met 2/12e van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing verschuldigd
voor het gebouw dat onderdak biedt aan de beoogde handelsactiviteit.
§2 De premie wordt enkel berekend op het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing.
§3 De toegekende premie bedraagt minstens € 500 en is beperkt tot € 1.000.
Artikel 5
§1 Er is geen automatische terugbetaling. Elke premie moet het voorwerp uitmaken van een aanvraag gericht aan
het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden volgend op de ontvangst
van het aanslagbiljet kohieruittreksel van het dienstjaar 2020 met betrekking tot de onroerende voorheffing van
het betrokken goed.
§2 De aanvraag moet ingediend worden door een persoon die rechtsgeldig gemachtigd is om de uitbater van een
handelsactiviteit te vertegenwoordigen zoals beoogd in artikel 1.
§3 Onverminderd de noodzaak om alle andere nuttige documenten te bezorgen, moet de aanvraag de volgende
documenten bevatten:
* Naam van de handelszaak, adres en registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of btwnummer;
* Beknopte omschrijving van de handelsactiviteiten;
* Kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van het dienstjaar 2020 met betrekking tot de onroerende
voorheffing voor het betrokken gebouw;
* Betalingsbewijs van de onroerende voorheffing;
* Bewijs van verkrijgen van de gewestelijke premie wegens de sluiting van hun handelszaak ingevolge de
beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
§4. Er wordt geen enkele premie toegekend indien een van de vereiste documenten ontbreekt.
Artikel 6
Om de behandeling van de ingediende aanvragen te verzekeren, duidt het college van burgemeester en schepenen
de personeelsleden van de gemeente aan die gemachtigd zijn om alle bevoegdheden van fiscale controle te
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verrichten, beoogd in de bepalingen van Titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6 tot en met 9 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
Artikel 7
De aanvraag tot toekenning van de premie wordt onontvankelijk geacht indien ze niet ingediend wordt samen met
alle documenten vereist in artikel 5 §3 en binnen de termijn bepaald in artikel 5 §1.
Artikel 8
In geval van weigering van de premie kan bij het college een met redenen omkleed schriftelijk beroep ingediend
worden binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de weigering.
Artikel 9
Het onderhavige reglement treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Laurence Vainsel

Het College,
(g) Boris Dilliès

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 31 juli 2020
In opdracht :
De Adjunct-gemeentesecretaris,

Het College,

Thierry Bruier-Desmeth

Boris Dilliès
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