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
§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 te
beperken en die genoten hebben van de gewestelijke premie beoogd door het bijzondere
machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun
tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
§2. De uitbaters van een recent gevestigde handelsactiviteit op het grondgebied van de
gemeente Ukkel die niet konden genieten van de voornoemde gewestelijke premie, maar die
hun handelszaak moesten sluiten ingevolge de goedkeuring van het ministerieel besluit tot
wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, kunnen van de gemeentelijke
premie genieten indien ze voldoen aan de toekenningsvoorwaarden zoals beoogd in artikel 3
van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013
betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Artikel 2
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 3
§1. De premie komt overeen met 4/12e van het gemeentelijk aandeel van de onroerende
voorheffing verschuldigd voor het gebouw dat onderdak biedt aan de beoogde
handelsactiviteit;
§2. Voor de begunstigden beoogd in artikel 1 §2 komt de premie overeen met 2/12e van het
gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing verschuldigd voor het gebouw dat
onderdak biedt aan de beoogde handelsactiviteit;
§3. De premie wordt enkel berekend op het gemeentelijk aandeel van de onroerende
voorheffing;
§4. De toegekende premie bedraagt minstens € 500 en is beperkt tot € 1.000.
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 binnen een termijn
van 8 maanden volgend op de ontvangst van het aanslagbiljet kohieruittreksel van het
dienstjaar 2020 met betrekking tot de onroerende voorheffing van het betrokken goed of van
elk document dat het verschuldigde bedrag krachtens de onroerende voorheffing voor het
dienstjaar 2020 aantoont en uiterlijk op 1 maart 2021;
§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 btw-nummer;
* Beknopte omschrijving van de handelsactiviteiten;

* 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 de gewestelijke premie wegens de sluiting van hun handelszaak
ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
§4. Voor de begunstigden beoogd in artikel 1 §2 bevat de aanvraag daarnaast het bewijs dat
aan alle volgende voorwaarden voldaan is:
1° Stelt minder dan 50 voltijdse equivalenten tewerk;
2° Beoefent een activiteit opgenomen in de bijlage bij het onderhavige reglement, zoals
ingeschreven onder de btw-activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
3° Heeft een zaak op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oefent er een
economische activiteit uit en beschikt er over personeel en eigen goederen die hem specifiek
bestemd zijn.
§5. Er wordt geen enkele premie toegekend indien een van de vereiste documenten ontbreekt.
Artikel 5
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 verrichten, beoogd in de bepalingen van Titel VII,
hoofdstuk 1, 3, 4, 6 tot en met 9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Artikel 6
De aanvraag tot toekenning van de premie wordt onontvankelijk geacht indien ze niet
ingediend wordt samen met alle documenten vereist in artikel 4§3 en binnen de termijn
bepaald in artikel 4§1.
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 treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan. Het trekt het
reglement van 13 juli 2020 in en vervangt het.

