
GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE DE PREMIE TEN VOORDELE VAN DE HORECAZAKEN IN HET KADER VAN DE 
COVID-19-PANDEMIE 

Ar9kel 1 
Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begro4ng die door de gemeenteraad werd 
goedgekeurd, kan het College van burgemeester en schepenen, in het kader van de Covid-19-pandemie, onder de in 
dit reglement vastgestelde voorwaarden, een premie toekennen aan de horecazaken, die onderworpen zijn aan 
we?elijke of reglementaire maatregelen of protocollen opgelegd door de bevoegde overheidsinstan4es en bijgevolg 
verplicht zijn bepaalde uitgaven voor inrich4ng en uitrus4ng te doen, en die gelegen zijn op het grondgebied van de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.  
De aanvragen voor de toekenning van deze financiële steun mogen vanaf de datum waarop onderhavig reglement 
van kracht wordt tot en met 31/12/20201, ingediend worden. 

Ar9kel 2 
Men moet verstaan onder: 
§1. “Premie: het bedrag toegekend dor de gemeente als financiële steun voor de Covid-19 pandemie. 
§2. “Horecazaak”: elk bedrijf in de hotel-, restaurant- en cafésector.  
§3. “Terras”: gedeelte van de openbare of private ruimte waarop een horecazaak meubilair installeert dat bestemd is 
voor zijn consumenten en waarop hij zijn ac4viteit uitoefent. Voor elk terras in de openbare ruimte is ook een 
vergunning vereist. 
§4. “ Onder voorbehoud van we?elijke of reglementaire maatregelen of protocollen opgelegd door de overheid": 
protocollen en procedures beschikbaar op de website infocoronavirus.be. 
§5. "Uitgaven voor inrich4ng en uitrus4ng”: uitgaven die tussen 01/03/2020 en 31/12/2021 zijn gedaan om de 
horecazaak in te richten met name het terras, om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.  
Uitgesloten zijn alle uitgaven in verband met de aankoop van meubilair zoals tafel(s), stoel(en), verwarming(en), 
parasol(s) of zonnescherm(en), enz. 

Ar9kel 3 
§1. Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de aanvrager de uitgaven rechtvaardigen die gemaakt zijn 
tussen 01/03/2020 en 31/12/2021 en betrekking hebben op de inrich4ng en uitrus4ng om te voldoen aan de 
verplich4ngen die door de overheid in het kader van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van 
Covid-19 tegen te gaan. 
§2. De premie wordt vastgesteld op 50 % van het totale bedrag van de uitgaven voor inrich4ng en uitrus4ng, waarbij 
het bedrag van de premie niet hoger mag zijn dan 1.000 EUR. 
§3. De premie wordt slechts eenmaal toegekend per horecazaak die zich op het grondgebied van de gemeente 
bevindt. 

Ar9kel 4 
§1. De administra4eve procedure voor de toekenning van de financiële hulp is de volgende: 
1° De aanvraag moet op het ad-hoc formulier worden ingediend, vergezeld van: 

- De factuur of facturen die op naam van de aanvrager zijn opgesteld tussen 01/03/2020 en 31/12/2021; 
- Het bewijs of de bewijzen van betaling van de factu(u)r(en) door de aanvrager. 
- De eigendomsakte of het huurcontract voor de zaak in kwes4e opgesteld op naam van de aanvrager. 
- Elk document dat toelaat te rechtvaardigen dat de uitgaven zijn gedaan om de verspreiding van covid-19 te 

bestrijden. 
De aanvraag moet gericht worden aan: Gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, College van burgemeester en 
schepenen, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel of per e-mail naar affaires.juridiques@woluwe1200.be, ten laatste op 
31/03/2022.  
Dit formulier wordt op eenvoudige vraag door het gemeentebestuur verstrekt of gedownload worden via de website 
van de gemeente.  
§2. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden in func4e van de ontvangstdatum van de aanvragen. 
§3. Er zal een ontvangstbewijs per aanvraag dat beves4gt dat het dossier volledig is, naar de aanvrager gestuurd 
worden. De dossiers die, in overeenstemming met ar4kel 4 §1, volledig zijn zullen ter beslissing voorgelegd worden 
aan het College van burgemeester en schepenen. 
§4. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de ontbrekende documenten in te 
dienen binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het schrijven (verzenddatum) dat verklaart dat de 
aanvraag onvolledig is. 



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

Ar9kel 5 
Het bedrag van de premie die door het College van burgemeester en schepenen wordt toegekend, wordt vereffend 
binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen 
om de premie toe te kennen (zie ar4kel 4§3). 

Ar9kel 6 
Zonder aireuk te doen aan de beschikkingen van het Strafwetboek, moet in geval van onjuiste of bedrieglijke 
aangije die als enig doel had de genoemde premie op onrechtma4ge wijze te verkrijgen, 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 we?elijke rentevoet die geldt op de datum 
van de beslissing tot terugvordering. 

Ar9kel 7 
Onderhavig reglement treedt in werking vijf dagen na de publica4e ervan in overeenstemming met ar4kel 114 van de 
nieuwe gemeentewet. 

Downloaden – bijlage : Formulier van de gemeentelijke premie om de horeca te helpen hun uitrus9ng in 
overeenstemming te brengen met de sanitaire maatregelen


