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Zitting van 09.04.20

#Onderwerp : Gemeentelijk reglement - De compenserende vergoeding inricht de handelaars van de
gemeente - Goedkeuring#

Lokale en Duurzame Economie

Het College keuring van deze beraadslagingen goed en besluit deze aan de Gemeenteraad voor te leggen
tijdens zijn volgende zitting, teneinde het besluit van de Raad te bekrachtigen.

 

DE RAAD,

 

Gezien de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid die de federale regering in samenwerking
met de gewesten heeft afgekondigd (Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van
de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 e n het
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 maart 2020) ; 

Gelet artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de
crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op
nationaal niveau vereisen;

Besluit op het besluit van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest met bijzonder machten nr.
2020/03 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis
gelinkt aan de COVID-19

Overwegende dat om tegemoet te kunnen komen aan deze evenementen en crisissituaties te kunnen
beheersen, het noodzakelijk is om uitzonderlijke maatregelen te treffen zoals de sluiting van horeca-
zaken;

Overwegende dat deze gevallen van overmacht op uitzonderlijke wijze de handelsactiviteiten treffen;

Overwegende de noodzakelijke solidariteit die in werking moet worden gesteld om deze noodsituaties aan
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te pakken;

Overwegende dat deze solidariteit moet plaats vinden op alle machtsniveaus en dit voornamelijk door de
compensatiemechanismen, die het verlies van inkomsten door een plotse, opgelegde, onvermijdelijke
situatie, die niet veroorzaakt is noch gewild door de handelaar, gedeeltelijk te compenseren;

Overwegende dat de Gemeente Ganshoren daarom haar handelaars wil ondersteunen door het opzetten
van een vergoedingssysteem om het verlies aan inkomsten van de getroffen handelaars door een situatie
van overmacht gedeeltelijk te compenseren;

 

BESLUIT,

Het College besluit en de Raad bekrachtigt het besluit van het College om de volgende gemeentelijke
verordeningen aan te nemen:

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT DAT DE COMPENSERENDE VERGOEDING INRICHT
VOOR DE HANDELAARS VAN WIE DE ACTIVITEIT WERD BEÏNVLOED OP EEN
UITZONDERLIJKE WIJZE DOOR EEN SITUATIE VAN OVERMACHT

 

Artikel 1 – Voorwerp

Binnen de grenzen van het beschikbaar budget, kan het College van Burgemeester en Schepenen een
vergoeding toekennen aan de handelaars van wie de activiteit door overmacht werd beïnvloed op een
buitengewone wijze.

 

Artikel 2 – Toepassing en definities

§1 In het kader van het huidig reglement, verstaat men orde :

1°. “forfaitaire vergoeding voor handelaars”: het forfaitair basisbedrag, bepaald in artikel 3 en toegekend
door de gemeente Ganshoren als compenserende vergoeding wegens de negatieve economische impact,
veroorzaakt door overmacht.

2°. “Handelaars”: Iedere onderneming die beantwoordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

       Vorig jaar jaaromzetcijfer jaarbalans voorleggen die de twee miljoen euro niet overschrijdt;

       Als voornaamste activiteit de directe verkoop van producten of het aanbieden van diensten aan
verbruikers of aan kleine gebruikers, die een direct en persoonlijk contact met de klanten hebben, in
normale omstandigheden, binnen in een gebouw.

       Deze activiteit op het grondgebied van de gemeente Ganshoren uitoefenen

 

3°. “Overmacht”: een plotse situatie, opgelegd door een openbare overheid, die onvermijdelijk, niet
veroorzaakt en niet gewild is door de handelaar.

 

§2. Enkel de handelaars, die gedwongen en verplicht zijn hun activiteiten volledig of gedeeltelijk te
beëindigen ten gevolge van overmacht, zullen een aanvraag kunnen indienen voor de toekenning van een
vergoeding. Voor de handelszaken uitgeoefend onder de vorm van rechtspersoon, moet de sociale zetel
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bovendien gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

§3. De handelaars die zich desgevallend in een van de volgende situaties bevinden, kunnen niet genieten
van een compenserende vergoeding:

1° het faillissement;

2° de ontbinding;

3° de vereffening.

 

Artikel 3 – Bedrag van de forfaitaire vergoeding

Het bedrag van de forfaitaire vergoeding is:

       30 EUR per dag van gedwongen inactiviteit met een maximum van dertig dagen voor een handelszaak
die minder dan 2 voltijdse equivalenten in dienst heeft;

       35 EUR per dag van gedwongen activiteit met een maximum van dertig dagen voor een handelszaak die
tussen 2 ( inbegrepen) en 5 voltijdse equivalenten in dienst heeft;

       40 EUR per dag van gedwongen inactiviteit met een maximum van dertig dagen voor een handelszaak
die 5 of meer voltijdse equivalenten in dienst heeft.

 

De studenten en interimwerkers zijn uitgesloten voor de berekening van de voltijdse equivalente
bedienden.

 

Artikel 4 – Procédure

§1. De aanvraag met betrekking tot het forfaitair basisbedrag moet ingediend worden via een officieel
formulier opgesteld door de gemeente Ganshoren. Deze worden afgeleverd op eenvoudige aanvraag bij de
gemeentelijke administratie. Deze aanvraag moet gericht worden per aangetekend schrijven ter attentie
van het College van Burgemeester en Schepenen (Keizer Karellaan 140, 1083 Brussel).

 

§2. De aanvraag mag ingediend worden tot zes maanden na de eerste dag van de gedwongen stopzetting
van de activiteit.

 

§3. De aanvraag voor de vergoeding moet ten minste de volgende informatie bevatten:

1° identificatie van de persoon die gemachtigd is om de aanvraag in te dienen voor de rekening van de
onderneming: voornaam, naam, rijksregisternummer, telefoonnummer, hoedanigheid;

2° Het nummer van de onderneming van de handelaar wanneer deze is ingeschreven bij de Kruispuntbank
van de ondernemingen;

3° Het adres van de uitbatingszetel van de onderneming;

4° De gegevens die de administratie toelaten om de handelaar te contacteren: telefoonnummer en e-
mailadres;
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5° Het rekeningnummer, geopend in België waarop de vergoeding overgeschreven kan worden en de
identificatie van de titularis van de rekening;

6° Een verklaring op eer, dat de onderneming zich niet bevindt in één van de situaties van uitsluiting,
vermeld in artikel 2 van huidig reglement;

 

§4. De handelaar informeert de administratie van elke verandering die zich voordoet na de indiening van
de aanvraag en die een invloed heeft op de invulling van de voorwaarden voor de toekenning van een
vergoeding.

§5. Elke onvolledige aanvraag dient, om in overweging genomen te worden, vervolledigd te worden
binnen de 15 kalenderdagen van de schriftelijke vraag van de administratie. Bij gebrek daaraan zal de
vraag tot vergoeding niet in overweging genomen worden.

 

Artikel 5 – Beslissing en betaling

§1. Het College van Burgemeester en Schepenen analyseert het wettig karakter van de aanvraag. Binnen
de dertig dagen van de indiening van de aanvraag, zal de aanvrager van de vergoeding van de beslissing
verwittigd worden via post of e-mail.

§2. In geval van positieve beslissing, zal de vergoeding door de Gemeente Ganshoren overgeschreven
worden op het rekeningnummer dat door de aanvrager werd meegedeeld.

§3. Het College van Burgemeester en Schepenen is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van iedere
betwisting met betrekking tot de niet-toekenning van deze premie.

 

 

Artikel 6 – Onjuiste of frauduleuze verklaring

Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften van het Strafwetboek, zal de vergoeding die overgeschreven
werd krachtens huidig reglement dienen terugbetaald te worden aan de Gemeente Ganshoren meer de
hierop verschuldigde intresten, berekend aan wettelijke interestvoet dier van kracht is op de datum van de
beslissing van de inning in geval van onjuiste of frauduleuze verklaring met de bedoeling deze onterecht te
bekomen.

 

Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden.

4/5College van Burgemeester en Schepenen - 09.04.2020 - Uittreksel van dossier 23309

#008/09.04.2020/B/0018#



ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Caroline Van de Walle  

De Burgemeester -Voorzitter, 
(g) Pierre Kompany

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ganshoren, 10 april 2020

De Gemeentesecretaris,

Caroline Van de Walle  

De Burgemeester,

Pierre Kompany
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