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GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE 

AANKOOP VAN BUITENMEUBILAIR OP DE OPENBARE RUIMTE VOOR DE HANDELSZAKEN DIE 

UITZONDERLIJKE SCHADE HEBBEN ONDERVONDEN NAAR AANLEIDING VAN DE DRIE 

GEWESTELIJKE WERVEN - 2018 -   

 

Artikel 1– Onderwerp 

 

In de grenzen van dit reglement en van de beschikbare begrotingskredieten, kent de gemeente een premie 

toe aan de handelaars van de HORECA- en voedingssector waarvan de zaak gelegen is in de perimeter 

die door beslissing van het College werd aangenomen op 13/03/2018 (ref. : 010/13.03.2018/B/0123) voor 

de aankoop van het volgende buitenmeubilair: stoelen, tafels, parasols, zonneschermen en windschermen.  

 

Onder “Handelaars” verstaat men elke commerciële onderneming die aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden voldoet: 

1° Voor het jaar 2017 een jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal voorleggen dat de twee miljoen euro niet 

overschrijdt; 

2° Voor de handelszaken die de vorm van een rechtspersoon aannemen, moet de maatschappelijke zetel 

zich overigens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden. 

 

De premie wordt enkel toegekend voor:  

- buitenmeubilair toegestaan door het gemeentebestuur; 

- buitenmeubilair aangekocht om gebruikt te worden op het (de) buitenterras(sen) op de openbare 

ruimte van de handelszaak gelegen in de bovenvermelde perimeter;  

- de aankoop van buitenmeubilair vanaf 1 januari 2018. Om de aankoopdatum te bepalen, geldt de 

factuurdatum als bewijs.  

 

Artikel 2 – Premiebedrag 

 

De som van de premie komt overeen met de prijs btwi van het meubilair en bedraagt maximum: 

 

‐ 50 % van de aankoopprijs van een stoel voor een maximumbedrag van 50 € btwi per stoel; 

‐ 50 % van de aankoopprijs van een tafel voor een maximumbedrag van 90 € btwi per tafel; 

‐ 50 % van de aankoopprijs van een parasol voor een maximumbedrag van 70 € btwi  

per parasol; 

‐ 50 % van de aankoopprijs van een windscherm voor een maximumbedrag van 90 € btwi per 

windscherm;  

‐ 300 € per strekkende meter zonnescherm voor een maximumbedrag van 2.000 € btwi per 

zonnescherm.  

 

De toekenning van de premie blijft in elk geval beperkt tot 3.500 € btwi per handelszaak. Er zal geen 

nieuwe premie toegekend worden bij verandering van de uitbater.  

 

Artikel 3 – Procedure 

 

§1. De premieaanvraag moet per aangetekend schrijven ingediend worden bij het gemeentebestuur en uit 

de volgende documenten bestaan:  

‐ het ad-hoc premieaanvraagformulier naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend (het formulier is 

beschikbaar bij de dienst Economisch leven & animaties en op de website van de Gemeente); 

‐ een gedetailleerde aankoopfactuur op naam van de aanvrager;  

‐ de beschrijvende fiche van het gekochte meubilair / foto’s. 
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Het gemeentebestuur moet, op straffe van verval, de premieaanvraag uiterlijk op 23/11/2018 toegestuurd 

krijgen.  

 

Elke onvolledige aanvraag moet, om in rekening genomen te worden, aangevuld worden binnen de 15 

kalenderdagen vanaf de schriftelijke aanvraag gestuurd door het gemeentebestuur. Bij gebreke daarvan 

zal er geen rekening gehouden worden met de premieaanvraag.  

 

§2. Het College van Burgemeester en Schepenen analyseert de gegrondheid van de aanvraag. De 

premieaanvrager zal per brief op de hoogte gesteld worden van de beslissing.  

 

In geval van een positieve beslissing zal de storting van de premie op het rekeningnummer vermeld in het 

aanvraagformulier vereffend worden. 

 

De toekenning van de premie zal in ieder geval geweigerd worden als de aanvrager niet voldoet aan de 

voorwaarden gesteld door het onderhavig reglement of als de beschikbare begrotingskredieten opgebruikt 

zijn.  

 

§3. Eens de premie toegekend is, kan de Gemeente Jette ter plekke een controle uitvoeren over het 

gebruik van de toegekende premie en dit gedurende 1 jaar.  

 

De begunstigde van de premie is gehouden het volledige premiebedrag volledig terug te betalen binnen de 

15 kalenderdagen vanaf de schriftelijke aanvraag van de Gemeente wanneer het aangetoond is dat de 

premie niet gebruikt werd voor de doeleinden waarvoor ze toegekend was. 

 

§4. De dossiers betreffende de premieaanvragen worden behandeld in chronologische volgorde vanaf het 

moment waarop ze volledig en ontvankelijk verklaard worden.  

 

Artikel 4 

De premie wordt toegekend onverminderd de wetten en reglementen van toepassing en met name het 

algemene politiereglement, stedenbouwkundige verordeningen…  

 

Artikel 5 – Inwerkingtreding 

Het onderhavige reglement wordt van kracht op de vijfde dag die volgt op de publicatie ervan via 

aanplakking. 

 


