
Gemeentereglement betreffende de premie voor de aankoop
van terrasmeubilair voor de handelaars

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 28/05/2018.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 06/09/2018 tot
20/09/2018 en ligt ter inzage bij de Dienst Juridische zaken van het gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe, Tomberg, 184, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. en
tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen

Artikel 1
Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die door de 
Gemeenteraad werd goedgekeurd, kan het College van burgemeester en schepenen aan de 
handelaars bedoeld in artikel 3 een premie toekennen voor de aankoop van terrasmeubelen.

De aanvragen voor de toekenning van deze financiële steun mogen vanaf de datum waarop 
onderhavig reglement van kracht wordt, ingediend worden.

Artikel 2

Men moet verstaan onder:

§ 1. "Premie voor de aankoop van terrasmeubelen": het bedrag dat door de gemeente als 
financiële steun toegekend wordt bij de aankoop van terrasmeubelen overeenkomstig het charter.

§ 2. "Charter": document dat ter ondertekening wordt voorgesteld aan de handelaars bedoeld in 
artikel 3 en dat de gemeenschappelijke karakteristieken van de terrasmeubelen bepaalt.

§ 3. "Handelszaak": iedere onderneming waarvan de hoofdactiviteit de rechtstreekse verkoop van 
producten of het aanbieden van diensten aan consumenten is waarbij er een rechtstreeks en 
persoonlijk contact met de klanten vereist is en dat, onder normale omstandigheden, plaatsvindt in 
een etablissement dat toegankelijk is voor het publiek, zichtbaar is vanop het openbaar domein en 
over een uithangbord beschikt.

§ 4. "Uithangbord": Opschrift, vorm, beeld of het geheel hiervan dat op een onroerend goed wordt 
aangebracht en betrekking heeft op een activiteit die er wordt uitgeoefend. Een mededeling ten 
gunste van derden, zoals de vermelding van een merk of hun producten, noch een bord waarop 
meer bepaald de naam vermeld staat van een persoon die een vrij beroep uitoefent, kan worden 
gelijkgesteld aan een uithangbord.

§ 5. "Terras": Deel van de openbare ruimte waarop een handelaar, mits goedkeuring, meubelen 
installeert die bestemd zijn voor zijn consumenten en waar hij zijn activiteit uitoefent.

§ 6. "Terrasmeubelen": tafels, stoelen, plantenbakken, windschermen, parasols en schragen die 
gebruikt worden om het terras van de handelaar van het etablissement dat zich binnen de in artikel
3 vermelde perimeter bevindt, aan te kleden.

Artikel 3

Onderhavig reglement is van toepassing op de handelszaken die zich op de wegen bevinden 
waarvoor een terrasvergunning uitgereikt kan worden overeenkomstig het politiereglement 
betreffende de private bezetting van het openbaar domein goedgekeurd door de Gemeenteraad in 
zitting van 14/12/2009 en gewijzigd op 25/10/2010 en 18/11/2013.



Artikel 4

§ 1. De premie voor economisch herstel bestaat uit een bedrag van 75 EUR per m² terras met een 
maximaal bedrag van 1.500 EUR. 

§ 2. Voor de berekening van de premie wordt er rekening gehouden met de oppervlakte die 
vermeld wordt in het vergunningenbesluit afgegeven krachtens het politiereglement betreffende de 
private bezetting van het openbaar domein.

§ 3. De premie kan enkel eenmaal per etablissement toegekend worden.

§ 4. De premie wordt toegekend voor meubilair dat conform is met het charter en aangekocht werd
tussen 01/01/2018 en 31/12/2018.

Artikel 5

§ 1. De premie-aanvraag moet ingediend worden via het daarvoor bestemd formulier "premie 
terrasmeubelen" en volgende documenten bevatten:

- aankoopbewijs van het meubilair aan de hand waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die betaald heeft en de aankoopdatum geïdentificeerd kunnen worden;

- foto's van het aangekocht meubilair waarvoor de premie aangevraagd wordt;

- schriftelijk document waarin men zich ertoe verbindt het materiaal en de terrasmeubelen in 
perfecte staat te behouden en deze in geval van verlies, beschadiging of diefstal te vervangen 
met identieke meubelen;

- door de handelaar ondertekend charter.

§ 2. Er zal per aanvraag een ontvangstbewijs dat bevestigt dat het dossier volledig is, naar de 
aanvrager gestuurd worden. De dossiers die overeenkomstig artikel 4, § 1 volledig zijn, zullen ter 
beslissing voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen.

§ 3. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de ontbrekende 
documenten in te dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het schrijven 
(verzenddatum) dat verklaart dat de aanvraag onvolledig is.

§ 4. De beslissing om financiële hulp toe te kennen wordt per briefwisseling aan de aanvrager 
meegedeeld.

Artikel 6

De bedragen van de premie die door het College van burgemeester en schepenen worden 
toegekend, worden vereffend binnen een termijn van 60 kalenderdagen volgend op de beslissing 
van het College van burgemeester en schepenen om de premie toe te kennen (cf. artikel 5, § 3).

Artikel 7

Zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen van het Strafwetboek, moet in geval van onjuiste of 
bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde premie op onrechtmatige wijze te 
verkrijgen of in geval van niet-naleving van de aangegane verbintenissen, de financiële hulp die 
krachtens onderhavig reglement gestort werd terugbetaald worden aan de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe, evenals de daaraan verbonden interesten die berekend worden tegen de 
wettelijke rentevoet die geldt op de datum van de beslissing tot terugvordering.



Artikel 8

Onderhavig reglement treedt in werking vijf dagen na de publicatie ervan in overeenstemming met 
artikel 114 van de nieuwe gemeentewet.

Bijlage  :

REGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE   VOOR DE AANKOOP VAN TERRASMEUBELEN 
VOOR HANDELAARS

Geachte mevrouw, geachte heer,

In uitvoering van het reglement betreffende de premie voor de aankoop van terrasmeubelen voor 
handelaars, dat door de Gemeenteraad in zitting van 28/05/2018 werd goedgekeurd, vragen wij u 
dit formulier in te vullen en per aangetekend schrijven terug te sturen naar het gemeentebestuur 
samen met de verschillende vereiste documenten.

Aanvrager:

1) Natuurlijke persoon

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………….

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………

Gedomicilieerd te: ………………………………………………………………………………………….

Telefoon: ………………………………………..…………………………………………………………..

OF

2) Rechtspersoon

Benaming: ………………………………………………..………………………………………………….

KBO-nummer: ………………………………………………….…………………………………………...

Maatschappelijke zetel: …………………………………………………………………………………….

Exploitatiezetel: ..……………………………………………………………………………………………

Naam en voornaam van de vertegenwoordiger(s): …………………………………………………….

Telefoon: …………………………………………………………………………..………………………..

Bankgegevens waarop het bedrag van de premie gestort moet worden

IBAN: ……………………………………………………………………….…………………………….

BIC: ……………………………………………………………………….………………………………

Titularis van de bankrekening: …………………………………………………………………………

Opgemaakt te ................................................, op ........................................;

Handtekening van de aanvrager:

Als bijlage(n) toevoegen:

- aankoopbewijs van het meubilair aan de hand waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die betaald heeft en de aankoopdatum geïdentificeerd kunnen worden;

- foto's van het aangekocht meubilair waarvoor de premie aangevraagd wordt;



- schriftelijk document waarin men zich ertoe verbindt het materiaal en de terrasmeubelen in 
perfecte staat te behouden en deze in geval van verlies, beschadiging of diefstal te vervangen 
met identieke meubelen;

- door de handelaar ondertekend charter.

Opgemaakt te ................................................, op ........................................;

Handtekening van de aanvrager:


