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Interpellatie van de h. Cohen: Premie 2021 voor contactberoepen en Ukkelse restaurants. 
 

De h. Cohen stelt voor om in 2021 de in 2020 toegekende bonus aan de horeca- en contactbedrijven te 
verlengen om de gevolgen van de covid-crisis te verzachten. Het gaat om een terugbetaling van 2/12 van de 
onroerende voorheffing (min. € 500 en max. € 1.000) voor alle bedrijven die op 1 januari 2021 nog gesloten 
waren, mits een bewijs van betaling van de onroerende voorheffing 2020. Ook al konden kappers op 13 februari 
hun activiteit hervatten, en zal dat op 1 maart hetzelfde zijn voor andere contactberoepen, mogen we de 
aanzienlijke investeringen die ze hebben gedaan om aan de gezondheidseisen te voldoen niet vergeten. Ook zal 
moeten worden nagedacht over aanvullende steun voor sportclubs en andere sectoren die nog steeds geen 
perspectief hebben. De h. Cohen was verrast te horen dat voor veel handelaren de toekenning van een klein 
bedrag van € 500 van vitaal belang is. In een dergelijke context is gemeentelijke ondersteuning, dankzij het 
beschikbaar gestelde begrotingskrediet van € 500.000, erg nodig. 

 
Mondelinge vraag van de h. Cools: De heropening van restaurants. 

 
De h. Cools steunt het voorstel van de h. Cohen. Aangezien de horeca in 2021 minstens twee maanden 

gesloten zal zijn, is het legitiem om dit jaar een bonus toe te kennen zoals vorig jaar. Maar wat restaurants het 
meest nodig hebben, is een vooruitzicht op heropening, vooral omdat veel etablissementen de afgelopen 12 
maanden voor ongeveer 9 maanden moesten sluiten en de organisatie van een ‘take away’-service onvoldoende 
was om stand te houden. Het college zou de dringende verzoeken van deze sector moeten doorgeven omdat er 
erg veel faillissementen zouden kunnen volgen. Een heropening kan mogelijk zijn mits naleving van het strikte 
gezondheidsprotocol dat werd opgelegd voor de heropening op 8 juni 2020 na de eerste lockdown. 

 
Zal het college de heropening van restaurants vóór 1 april steunen? Zal het college zich aansluiten bij de oproep 
van de burgemeester van Elsene om de beperkingen op te heffen zodra het vaccinatieprogramma voor 
risicogroepen afloopt? Is de burgemeester bereid deze grieven door te geven aan de Gewestelijke 
Veiligheidsraad? 

 
Mondelinge vraag van de h. De Bock: Stand van zaken onroerende voorheffingspremies wegens covid. 

 
Ook de h. De Bock steunt het voorstel van de h. Cohen, al was hij wel voorstander van een ruimere 

premie, aangezien de meerderheid naar zijn mening op dit gebied iets te gierig was geweest. Het plafond van € 
1.000 zou moeten verdwijnen omdat zaken zoals fitnesscentra een OV betalen die veel hoger is dan € 1.000. 

 
Welk percentage van de in aanmerking komende handelaren heeft premies aangevraagd? Over hoeveel huurders 
en eigenaren gaat het daarbij? Huurders hebben meer liquiditeitsproblemen omdat ze de verhuurder de door de 
verhuurder betaalde onroerende voorheffing moeten terugbetalen voordat ze een premie kunnen ontvangen. 

 
Het door het Brusselse Gewest gepromoot systeem moet worden aangenomen, waarbij de gemeente de 
eigenaars terugbetaalt die het gemeentelijk aandeel in de OV hebben betaald en het document opstelt dat 
bevestigt dat de onroerende voorheffing is betaald en niet langer verschuldigd is door de huurder. Waarom 
krijgen sommige handelaars meer hulp dan andere? Het college heeft de neiging zich te concentreren op kleine 
bedrijven, terwijl grote bedrijven meer worden getroffen door de crisis. Hulp moet in verhouding staan tot ieders 
bijdrage. 

 
Schepen Delwart antwoordt dat het college erg bewust is van de moeilijkheden waarmee horecazaken, 

sportzalen of kappers- en schoonheidssalons geconfronteerd worden. De diensten van de schepen werken aan de 
premie 2021 die niet gewoon een verdubbeling van de premie 2020 mag zijn, aangezien het uiteraard niet gaat 
om het terugbetalen van een deel van een nog niet betaalde OV. Het nieuwe reglement zal echter binnen de 
budgettaire marge van de premie 2020 blijven en zal proberen rekening te houden met de specifieke 
cashflowproblemen van bepaalde categorieën handelaars. Zonder voorziening in de begroting zou een 
begrotingswijziging nodig zijn waardoor het college niet snel zou kunnen handelen. 

 



De steun van de gemeente voor sectoren in moeilijkheden is verre van schaars: als het Gewest premies van € 
1.000 toekent, is de gemeentelijke steun van € 500 verre van verwaarloosbaar. De 1400 bedrijven in Ukkel die van 
deze premie kunnen genieten, hebben een brief van de gemeente ontvangen. Dit nam enige tijd in beslag omdat 
de databank van de Kruispuntbank van Ondernemingen moest worden gekruist met die van bedrijven die een 
gewestelijke premie hadden ontvangen. Van de 204 ingediende dossiers hebben er 144 betrekking op huurders. 
 
Schepen Delwart begrijpt de nood aan heropening van de horeca maar herinnert eraan dat dit geen 
gemeentelijke bevoegdheid is maar een beslissing van het overlegcomité. Volgens de laatste beschikbare 
informatie zou de horeca de komende weken niet weer opengaan. 

 
Mevrouw Culer uitte de bezorgdheid van dr. Zygas over de risico's van de heropening van de horeca 

aangezien het aantal ziekenhuisopnames verontrustend toeneemt. 

 
De h. Cools weet dat de gemeente hier geen beslissingsbevoegdheid heeft maar het college kan wel, naar 

het voorbeeld van de burgemeester van Elsene, de bezorgdheden van de horeca overmaken die een echte ramp 
vreest zonder geen uitzicht op heropening, zelfs gedeeltelijk (beperkt tot bijvoorbeeld het openen van terrassen 
onder bepaalde voorwaarden) op 1 april. 

 
De h. De Bock vindt dat de steun doelgericht toegekend moet worden aan degenen die deze het hardst 

nodig hebben, te meer daar er reden is om zich vragen te stellen over de bijdragecapaciteit van premieaanvragers 
die geen eigenaar van hun goed zijn en die bovendien twee derde van de beroepsbevolking vertegenwoordigen. 

  


