
Reglement met betrekking tot de toekenning van een compensatiepremie ingevolge de 
verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

 
Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt verstaan onder "aanvrager": de 
persoon of personen op wiens naam de onroerende voorheffing op de rol geplaatst wordt. 
  
Artikel 2.- Om de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verzachten, wordt vanaf 
het aanslagjaar 2020 een compensatiepremie toegekend aan de aanvrager die zich in de volgende 
toestand bevindt: 
§1. Houder zijn van een recht van eigendom, vruchtgebruik of erfpacht op een onroerend goed gelegen te 
Ukkel en dit onroerend goed persoonlijk en volledig bezetten, met uitsluiting van elk recht van eigendom, 
vruchtgebruik of erfpacht op een ander onroerend goed gelegen in België of in het buitenland; 
De aanvrager die zich in de voornoemde toestand bevindt, moet onderworpen zijn aan de 
personenbelasting in Ukkel. 
Hij mag tijdens het vorige aanslagjaar niet genoten hebben van een globaal belastbaar netto inkomen dat 
de onderstaande maximumbedragen overschrijdt:  
- 51 657,23€ voor een alleenstaande;  
- 64 133,28€ voor een gezin van meer dan een persoon dat over slechts een inkomen beschikt;  
- 73 044,87€ voor een gezin met twee of meer inkomens;  
Deze bedragen worden verhoogd met € *3850,54€ * per kind ten laste en met 7701,10€ per gehandicapte 
meerderjarige; 
De maximumbedragen volgen de evolutie van de kosten van levensonderhoud;  
* een gehandicapt kind ten laste = 2 kinderen ten laste; 
§2. Uitsluitend voor het aanslagjaar  2021zal een compensatiepremie toegekend worden aan de aanvrager 
die zich bevindt in de omstandigheden bepaald in artikel 2 §1 en wiens globaal belastbaar netto inkomen 
voor dit jaar de voornoemde maximumbedragen niet overschrijdt, en dit wegens een verlies van inkomen te 
wijten aan COVID-19, opgetreden in 2020. 
 
Artikel 3.- De premie wordt jaarlijks toegekend en is gelijk aan het bedrag van bijkomende belasting dat 
voortvloeit uit de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing in vergelijking 
met het aanslagjaar 2015.  
Het bedrag ervan beloopt minstens 110,00€en hoogstens 330,00€ en volgt de evolutie van de kosten van 
levensonderhoud. 
 
Artikel 4.- De toekenning van de premie gebeurt binnen de grenzen van de hiertoe voorziene 
begrotingskredieten.  
 
Artikel 5.- De premieaanvraag moet per brief ingediend worden bij het college van burgemeester en 
schepenen, binnen 9 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet kohieruittreksel met 
betrekking tot de onroerende voorheffing van het onroerend goed waarvoor de premie aangevraagd wordt. 
Deze aanvraag gebeurt door middel van een formulier afgeleverd door het gemeentebestuur en moet 
gepaard gaan van de volgende documenten:  
A.- Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel inzake onroerende voorheffing met betrekking tot het 
juiste aanslagjaar;  
B.- Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de personenbelasting van het vorige aanslagjaar;  
C.- Een verklaring op eer van de aanvrager, die verduidelijkt dat hij - of het gezin waarvan hij deel uitmaakt 
- het onroerend goed persoonlijk en volledig bezet, met uitsluiting van elke verhuring of 
terbeschikkingstelling van het volledige onroerend goed of van een deel ervan;  
D.- Een verklaring op eer van de aanvrager die waarborgt dat hij geen houder is van een recht van 
eigendom, vruchtgebruik of erfpacht op een ander onroerend goed gelegen in België of in het buitenland; 
E.- Onverminderd de noodzaak om alle andere nuttige documenten te bezorgen, moet de aanvrager 
beoogd in artikel 2 §2 eveneens de documenten leveren die het verlies van inkomen in 2020 aantonen 
(loonfiches, bewijs van verlies van tewerkstelling, overbruggingsrecht, ...). 
 
Artikel 6.- De aanvraag tot toekenning van de premie wordt onontvankelijk geacht indien ze niet ingediend 
wordt samen met alle vereiste documenten binnen de termijn bepaald in artikel 5; 
Artikel 6bis.- Indien de aanvrager aan het gemeentebestuur onjuiste informatie meegedeeld heeft om de 
premie onrechtmatig te verkrijgen, moet hij ze volledig terugbetalen. 
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.- Het onderhavige reglement trekt het vorige in en vervangt het. Het treedt in werking vanaf de 

bekendmaking ervan. 


