Reglement houdende economische steunmaatregelen in het kader van de crisis van het
coronavirus ten gunste van eet- en drankgelegenheden, ondernemingen die een
contactberoep en een recreatieve activiteit uitoefenen en een autorijschool uitbaten via de
gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing voor
het dienstjaar 2021.

Artikel 1
§1. Voor het aanslagjaar 2021 wordt een premie toegekend die overeenkomt met de
gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing ten
gunste van eet- en drankgelegenheden, ondernemingen die een contactberoep en een
recreatieve activiteit uitoefenen en een autorijschool uitbaten die beschikken over een of
meerdere vestigingseenheden op het grondgebied van Ukkel en die moesten overgaan tot
de sluiting van hun vestiging(en) of ze moesten verlengen ingevolge de
gezondheidsmaatregelen die door de federale regering getroffen werden om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken en die genoten hebben van de gewestelijke
premies beoogd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari
2021 betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve
activiteit uitoefenen en die een autorijschool uitbaten in het kader van de gezondheidscrisis
COVID-19 en in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november
2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van
de gezondheidscrisis COVID-19.
§2 De volgende btw-activiteiten komen in aanmerking voor de toekenning van de premie:
Contactberoepen:
96021 - Haarverzorging
96022 - Schoonheidsverzorging
96040 - Sauna's, solaria, baden, enz.
96092 - Plaatsen van tatoeages en piercings
Rijscholen:
85531 - Autorijscholen
Recreatievormen:
91041 - Botanische tuinen en dierentuinen
92000 - Loterijen en kansspelen
93130 - Fitnesscentra
93212 - Exploitatie van pret- en themaparken
93291 - Exploitatie van snooker- en biljartzalen
93292 - Exploitatie van recreatiedomeinen
93299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
56101 - Eetgelegenheden met volledige bediening
56102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening
56301 - Cafés en bars
§3. De nieuw gevestigde ondernemingen op het grondgebied van de gemeente Ukkel die
niet konden genieten van een van de voornoemde gewestelijke premies of die ze om gelijk
welke reden niet aangevraagd hebben maar die hun zaak moesten sluiten overeenkomstig
de federale maatregelen tot sluiting, kunnen van de gemeentelijke premie genieten indien ze
voldoen aan de toekenningsvoorwaarden zoals beoogd:
- In artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2021
betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve activiteit
uitoefenen en die een autorijschool uitbaten in het kader van de gezondheidscrisis
COVID-19, met uitzondering van de woorden "op 2 november 2020"
of
- In artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november

2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van
de gezondheidscrisis COVID-19, met uitzondering van de woorden "op 19 oktober 2020".
Artikel 2
De premie kan slechts toegekend worden voor een gebouw gelegen op het grondgebied van
de gemeente Ukkel waarbinnen de beoogde economische activiteit plaatsvindt.
Artikel 3
§1 De premie wordt berekend naar rato van het aantal maanden werkelijke sluiting en komt
bijgevolg overeen met dit aantal vermenigvuldigd met 1/12e van het gemeentelijk aandeel
van de verschuldigde onroerende voorheffing voor het gebouw waarin de beoogde
economische activiteit gevestigd is.
§2 De premie wordt berekend op basis van het gemeentelijk aandeel van de onroerende
voorheffing voor het dienstjaar 2020.
§3 De toegekende premie bedraagt minstens € 500 en is beperkt tot € 1.500 per
vestigingseenheid.
Artikel 4
§1 Er is geen automatische terugbetaling, elke premie moet het voorwerp uitmaken van een
aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk voor
31 december 2021.
§2 De aanvraag moet ingediend worden door een persoon die rechtsgeldig gemachtigd is
om de uitbater van een economische activiteit 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:
* Het aanvraagformulier;
* Naam van de onderneming, adres en registratienummer bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen of btw-nummer;
* Beknopte omschrijving van de economische activiteiten;
* Kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van het dienstjaar 2020 met betrekking tot de
onroerende voorheffing voor het betrokken gebouw of van elk document dat het
verschuldigde bedrag krachtens de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020
aantoont;
* Betalingsbewijs van de onroerende voorheffing;
* Bewijs van verkrijgen van een van de twee gewestelijke premie wegens de sluiting van hun
zaak ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
§4 Voor de begunstigden van de premie die al een aanvraag voor het dienstjaar 2020
ingediend hebben en wier aanvraag aanvaard werd, moeten enkel het aanvraagformulier
voor het dienstjaar 2021 en het bewijs van ontvangst van een van de twee premies beoogd
in artikel 1 §1 ingediend worden.
§5 Voor de begunstigden beoogd in artikel 1 §3 bevat de aanvraag daarnaast de
bewijsstukken beoogd in artikel 1 §3.
Artikel 5
De aanvraag tot toekenning van de premie wordt onontvankelijk geacht indien ze niet
ingediend wordt samen met alle documenten vereist in artikel 4 §3, §4 of §5 en/of binnen de
termijn bepaald in artikel 4 §1.
Artikel 6
De begunstigde van de premie verbindt zich ertoe de premie onverwijld terug te betalen indien
blijkt dat de voorwaarden van het onderhavige reglement niet nageleefd werden.
Artikel 7

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 8
Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan overeenkomstig
artikel 114 van de Nieuwe Gemeentewet.

