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Interpellatie van de h. Cools: Dringende ondersteuning van de handel. 
 

De h. Cools geeft aan dat de vorige gemeenteraad zich heeft ingezet ter ondersteuning van de handel die 
niet enkel steun op middellange of lange termijn, zoals de lokale handelscheques, nodig heeft maar ook een 
online verkoopplatform. Handelaars, in het bijzonder jonge handelaars met nog geen reserves, hebben dringend 
hulp nodig op korte termijn. De h. Cools had daarom tijdens de vorige zitting voorgesteld om bovenop de 
gewestelijke premie een bijkomende premie toe te kennen. 

 
Schepen Delwart had geantwoord dat het college in de raad een hulpplan voor de handelaars zou 

voorstellen - met een bedrag van € 500.000 - met een mogelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing voor 
twee maanden voor handelaars die een pand bezitten en huren. Volgens de h. Cools ligt een dergelijke maatregel, 
gerechtvaardigd wegens de gevolgen van de lockdown op de economische activiteit, in de lijn van de vrijstellingen 
van lokale economische belastingen die al werden goedgekeurd.  

 
De h. Cools was verbaasd in de pers te lezen dat het college een dergelijk hulpplan had voorgesteld, 

terwijl enkel de intentie om een plan op te maken werd aangekondigd, zonder details over de verdeling van dit 
bedrag. De h. Cools had verwacht dat dit plan besproken zou worden in het kader van vzw Economie en Handel 
waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn om een zo groot mogelijke consensus te kunnen bereiken maar dit is 
niet gebeurd. Het college heeft enkel het initiatief voor een online verkoopplatform voorgesteld, wat erg positief 
lijkt maar vragen oproept over de concretisatie hiervan. Wanneer zal het college een globaal hulpplan voor de 
handel voorstellen? Zal dit plan noodmaatregelen voorzien? Hoe zal het bedrag van € 500.000 verdeeld worden? 
Is het college voorstander van een vrijstelling van de onroerende voorheffing voor twee maanden voor 
handelaars in lockdown? Zal dit voorstel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad tijdens de 
zitting van september?  

 
Schepen Delwart antwoordt dat de vermelde € 500.000 opgenomen is in de begrotingswijzigingen die 

tijdens deze zitting al goedgekeurd zijn: € 180.000 voor handelscheques, € 50.000 voor het verkoopplatform, 
€ 67.000 voor handelsverenigingen en € 30.000 ten bate van zelfstandigen en handelaars via 
consultancydiensten. Samen met de vermelde vrijstellingen en de parkeermaatregelen (half uur gratis) komt men 
aan een bedrag van ± € 500.000.  

 
Voor de onroerende voorheffing wou het college een automatische vrijstelling voorzien maar dit zal niet 

mogelijk zijn. Er zal een reglement goedgekeurd moeten morgen voor de invoering van een premie op verzoek, 
volgens het model van de compensaties toegekend aan de burgers die een bepaald inkomenplatform niet 
overschrijden. Het college zal een dergelijk voorstel voorleggen tijdens de gemeenteraad van september. De 
omvang van de vrijstelling is op dit moment moeilijk te evalueren omdat Finance Brussels nog geen indicaties 
hierover kan leveren. Dit reglement moet echter zorgvuldig opgesteld worden zodat er geen onterechte 
vrijstellingen toegekend zouden worden.  

Schepen Delwart geeft aan dat de andere machtsniveaus in de strijd tegen deze crisis een reeks 
steunmaatregelen hebben goedgekeurd of faciliteiten inzake bankgaranties.  

 
De h. Cools is tevreden dat er tijdens de volgende raad een plan voorgesteld zal worden omdat talrijke 

handelaars in grote moeilijkheden zitten. Er moet over gewaakt worden dat de compensatiepremies enkel 
toegekend worden aan degenen die erg echt nood aan hebben. 


