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Fiscaal plan ter ondersteuning van de lokale economische sector die getroffen is door de dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Wijziging van verschillende 

belastingsreglementen. 

 

Gelet op artikel 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen, en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging van de 
akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht en 
de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht en 
de latere wijzigingen eraan; 
  
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder 
met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 
  
Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-19 
dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld; 
  
Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de 
exponentiële evolutie van het aantal besmettingen; 
  
Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open 
lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid; 
  
Overwegende dat de regering bij een ministerieel besluit van 13 maart 2020 (dat later is ingetrokken), maatregelen 
heeft goedgekeurd die van toepassing zijn tot 3 april 2020, om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te 
beperken; 
  
Overwegende dat het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (dat later is ingetrokken), houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken deze maatregelen nog heeft versterkt 
door de bewegingsvrijheid van de bevolking in te perken, door o.a. de sluiting van non-food winkels, restaurants en 
cafés te gelasten; 
  
Overwegende dat het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID−19 te beperken, verduidelijkingen heeft aangebracht die als volgt zijn geformuleerd: 
  
"Artikel 1. § 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van: 
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; 
- de dierenvoedingswinkels; 
- de apotheken; 
- de krantenwinkels; 
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen; 
- de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak. 
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder 
het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle 
activiteiten bedoeld in het besluit.  
§ 2. De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:  
- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten; 
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld. 
Solden of kortingsacties zijn verboden. 
§ 3. De voedingswinkels mogen uitsluitend van 7 uur tot 22 uur geopend zijn. 
Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22 uur.  
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§ 4. De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden 
die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.  
§ 5. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. 
Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden. 
In afwijking van het voorgaande lid mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant. 
Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.  
 
Art. 2. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle 
personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. 
Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen 
om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 
1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de 
werkgever.  
De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten. 
 
Art. 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële 
diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij huidig besluit. 
Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en 
de regels van social distancing toe te passen.  
 
Art. 4. Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van 
social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  
 
Art. 5. Worden verboden: 
- de samenscholingen; 
- de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve 
aard; 
- de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;  
- de activiteiten van de erediensten. 
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:  
- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies; 
- Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere 
persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of 
telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
 
Art. 6. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst. 
Opvang wordt echter verzekerd.  
Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs. 
 
Art. 7. Niet essentiële reizen vanuit België zijn verboden. 
  
Art. 8. De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare 
plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:  
- zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;  
- toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren; 
- toegang te hebben tot medische zorgen;  
- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en 
voor kwetsbare personen;  
- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.  
  
- Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.  
(...)  
  
Art. 12. Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, wordt opgeheven; 
 
Art. 13. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 5 april 2020. 
  
Overwegende dat het bovenvermelde ministerieel besluit van 23 maart 2020 werd gewijzigd door de ministeriële 
besluiten van 3 april 2020, 17 april 2020, 30 april 2020, 8 mei 2020 en 15 mei 2020; 
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Overwegende dat de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale autoriteiten op 24 april 2020 binnen de 
Nationale Veiligheidsraad overleg hebben gepleegd en dat er een exitplan werd voorgesteld; 
  
Overwegende dat het ministerieel besluit van 30 april 2020 het ministerieel besluit van 23 maart 2020 inzake 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken heeft gewijzigd en daarmee 
fase 1A van de afbouwstrategie uitrolt, die op 4 mei 2020 in werking treedt; 
  
Dat wat de economische sector betreft, de lijst met handelszaken en winkels dat mag open blijven, werd aangevuld 
met: 
- de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen; 
- de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigaren en fournituren verkopen; 
  
Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, op 6 mei 2020 zijn 
bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start is gegaan, te 
valideren, te vervolledigen en te verduidelijken; Dat deze fase 1b is geformaliseerd in het ministerieel besluit van 8 
mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken; 
Overwegende dat bij die gelegenheid de heropening van de handelszaken zijn vastgelegd op 11 mei 2020; 
  
Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, op 13 mei 2020 is 
bijeengekomen en besloten heeft om vanaf 18 mei 2020 fase 2 van de afbouwstrategie uit te rollen; Dat deze fase 2 is 
geformaliseerd in het ministerieel besluit van 15 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken; 
  
Overwegende dat in dit verband, de contactberoepen op 18 mei 2020 konden heropenen onder bepaalde 
voorwaarden (afspraak maken, masker dragen of bescherming die neus en mond bedekt voor de klant en de 
beroepsbeoefenaar, respect voor veiligheidsafstanden tussen klanten); 
  
Overwegende dat met instemming van de lokale overheden en onder bepaalde voorwaarden, opnieuw markten 
mogen worden georganiseerd; 
  
Overwegende dat de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector 
momenteel nog gesloten zijn; 
  
Overwegende dat evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en 
recreatieve aard zijn verboden tot en met 30 juni 2020; 
  
Overwegende dat de volgende fase van de afbouwstrategie niet vóór 8 juni zal plaatsvinden; 
  
Overwegende dat als gevolg van de dringende maatregelen die in de maand maart op federaal niveau werden 
genomen en in het bijzonder het inperken van de bewegingsvrijheid van de bevolking en de sluiting van tal van 
handelszaken, het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis het eens is geraakt over de goedkeuring 
van fiscale maatregelen ter ondersteuning van de rechtstreeks getroffen handelszaken van Sint-Gillis; 
Overwegende dat onder een overeenkomst in principe, het College van Burgemeester en Schepenen, de drie 
belastingen die de horecasector rechtstreeks treffen, heeft wensen op te schorten; 
- Het belastingsreglement betreffende de drankgelegenheden die na 0u30 s’morgens open zijn; 
- Het belastingsreglement op de verlichte en niet-verlichte uithangborden; 
- Het belastingsreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz… op de openbare weg; 
  
Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 19 maart 2020 economische en sociale maatregelen 
heeft genomen om de meest getroffen sectoren te ondersteunen; 
  
Dat het voornamelijk gaat om de opschorting door het Brussels Gewest van de betaling van de City Tax voor het 
eerste semester 2020; Dat daardoor niet moet worden overgaan tot de gedeeltelijke vrijstelling van de opcentiemen 
op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies; 
  
Overwegende dat de bovenvermelde noodmaatregelen op vlak van gezondheid een aanzienlijke impact zullen 
hebben op de lokale economische sector; 
  
Overwegende dat vele crisismaatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus, de economie zwaar hebben 
getroffen, zowel rechtstreeks (verplichte sluiting van winkels en bedrijven, annulering van vele evenementen, beperkte 
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mobiliteit, enz. ) als onrechtstreeks (gebrek aan voorraad of reserveonderdelen als gevolg van maatregelen, lagere 
vraag, enz.); 
  
Overwegende dat de liquiditeitsreserve van ondernemingen die geconfronteerd worden met het geheel of gedeeltelijk 
verdwijnen van hun inkomsten, zonder dat ze de kosten radicaal kunnen stopzetten, waarschijnlijk slechts voor één of 
enkele maanden zal volstaan; 
  
Overwegende dat de gemeentelijke fiscaliteit daarom moet worden aangepast door fiscale vrijstellingen, om rekening 
te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden en de impact ervan op de handelszaken en ondernemingen in 
Sint-Gillis; 
  
Overwegende dat de horecazaken in Sint-Gillis bijzonder zwaar getroffen zijn door deze noodmaatregelen aangezien 
ze verplicht moesten sluiten;  
  
Overwegende dat deze sluiting voor deze zaken aanzienlijke moeilijkheden oplevert op het gebied van personeel, 
liquiditeit, kasstroom, een verminderde productie van producten en diensten, en een verlies van cliënteel; 
  
Overwegende dat een volledige vrijstelling voor het aanslagjaar 2020 van de belasting op de drankgelegenheden die 
na 0u30 s’morgens open zijn en van de belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz… op de 
openbare weg, gerechtvaardigd is voor de horecazaken die sinds de inwerkingtreding van de noodmaatregelen op 18 
maart 2020, hun deuren hebben moeten sluiten; 
  
Overwegende dat wat de belasting op de verlichte en niet-verlichte uithangborden betreft, ook wordt gedacht aan een 
volledige vrijstelling voor het aanslagjaar 2020, aangezien ook zij die deze belasting zijn verschuldigd, economisch 
zwaar door de noodmaatregelen zijn getroffen; 
  
Overwegende dat wat de handelszaken die, na 22 uur, alcoholhoudende dranken verkopen niet-consumeerbaar ter 
plaatse, dat een gedeeltelijke vrijstelling van de belasting voor het dienstjaar 2020 naar rato van een periode van 2 
maanden (maart 2020 en april 2020) op het belastingsbedrag voor het aanslagjaar 2020 gerechtvaardigd is, 
aangezien ze hun activiteiten weliswaar mochten blijven uitoefenen maar dat hun openingsuren waren beperkt 
doordat ze om 22 uur moesten sluiten; Overwegende evenwel dat in geval van opening of overname in het tweede 
semester van het jaar 2020, deze vrijstelling niet van toepassing is aangezien de jaarlijkse belasting al met de helft is 
verminderd, overeenkomstig artikel 2 van het bewuste reglement;  
  
Overwegende dat de telefoonwinkels hun zaak hebben gesloten en dat zij de belastingplichtig zijn op de het ter 
beschikking stellen van telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding; Overwegende dat de 
sanitaire maatregelen ook een niet te onderschatten impact hebben op dat type handelszaken, wenst de gemeente 
ook deze zaken te ondersteunen door een gedeeltelijke vrijstelling van de belasting voor het aanslagjaar 2020 naar 
rato van een periode van 2 maanden (maart 2020 en april 2020); Overwegende dat aangezien de belasting waarvan 
sprake op grond van ons belastingsreglement ter zake driemaandelijks is, deze vrijstelling wordt toegekend tot één 
derde van het belastingsbedrag voor het eerste trimester 2020  en tot één derde van belastingsbedrag voor het 
tweede trimester 2020; 
  
Overwegende dat omwille van de aanzienlijke beperking van de mobiliteit en de sluiting van de handelszaken 
opgelegd door de noodmaatregelen van de Regering, belastingplichtigen op de parkeerplaatsen (zoals commerciële 
uitbaters van parkeerplaatsen, en ook van parkeerplaatsen verbonden aan handels-, industriële of ambachtelijke 
activiteiten of van parkeerplaatsen ten gerieve van kantoren;) een financiële hinder ondervinden; Dat de gemeente 
hen bijgevolg ook wil ondersteunen door een gedeeltelijke vrijstelling voor het aanslagjaar 2020, naar rato van een 
periode van 2 maanden op het belastingsbedrag voor het jaar 2020; 
  
Overwegende dat het passend is om de maatregelen die werden genomen betreffende fiscale vrijstellingen voor de 
handelaars en ondernemingen uit Sint-Gillis die getroffen zijn, en de budgettaire impact ervan voor een totaal bedrag 
geraamd op 477.333,33 EUR, als volgt moeten worden samengevat: 
  

a. Volledige vrijstelling van de Gemeentelijke belasting voor het aanslagjaar 2020 voor de belastingplichtigen op de 

drankgelegenheden die na 0u30 s’morgens open zijn. 

Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de bovenvermelde 
belasting geraamd op 70.000,00 EUR 



 
                                                                                                                                                                                                             
Gemeenteraad van 04 juni 2020.  
   

  

b. Volledige vrijstelling van de Gemeentelijke belasting voor het aanslagjaar 2020 voor de belastingplichtigen op het 

plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz… op de openbare weg. 

  
Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de bovenvermelde 
belasting geraamd op 64.000,00 EUR 
  

c. Volledige vrijstelling van de Gemeentelijke belasting voor het aanslagjaar 2020 voor de belastingplichtigen op de 

verlichte en niet-verlichte uithangborden; 

  

Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de bovenvermelde 
belasting geraamd op 115.000,00 EUR 
  

d. Gedeeltelijke vrijstelling van de Gemeentelijke belasting op de handelszaken die, na 22 uur, alcoholhoudende 

dranken verkopen niet-consumeerbaar ter plaatse voor het aanslagjaar 2020, naar rato van een periode van 2 

maanden die ingaat vanaf 1ste maart 2020 en loopt tot 30 april 2020; 

  
Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de 
bovenvermelde belasting geraamd op 10.333,33 EUR  
  

e. Gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op het ter beschikking stellen van telecommunicatieapparatuur tegen 

een vergoeding voor het aanslagjaar 2020, naar rato van een periode van 2 maanden die ingaat vanaf 1stemaart 

2020 en loopt tot 30 april 2020 (verdeeld voor 1/3 over het eerste trimester 2020 en voor 1/3 over het tweede 

trimester van 2020); 

  
Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de bovenvermelde 
belasting geraamd op 1.333,33 EUR  
  
   f. Gedeeltelijke vrijstelling van de Gemeentelijke belasting op de parkeerplaatsen voor het aanslagjaar 2020, naar 
rato van een periode van 2 maanden die ingaat vanaf 1ste maart 2020 en loopt tot 30 april 2020; 
  
Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de bovenvermelde 
belasting geraamd op 216.666,67 EUR  
  
Herziening van zijn beraadslaging van 10 maart 2016 betreffende de hernieuwing en wijziging van het reglement 
inzake belasting de drankgelegenheden die na 0u30 s’morgens open zijn, vanaf 1 januari 2016 en voor een periode 
die afloopt op  31 december 2020; 
  
Herziening van zijn beraadslaging van 10 maart 2016  betreffende de hernieuwing en wijziging van het reglement 
inzake belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz…  vanaf 1 januari 2016 en voor een 
periode die afloopt op  31 december 2020; 
  
Herziening van zijn beraadslaging van 10 maart 2016 betreffende de hernieuwing en wijziging van het reglement 
inzake belasting op de verlichte en niet-verlichte uithangborden, vanaf 1 januari 2016 en voor een periode die afloopt 
op  31 december 2020; 
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Herziening van zijn beraadslaging van 10 maart 2016 betreffende de hernieuwing en wijziging van het reglement 
inzake belasting op de handelszaken die, na 22 uur, alcoholhoudende dranken verkopen niet-consumeerbaar ter 
plaatse, vanaf 1 januari 2016 en voor een periode die afloopt op  31 december 2020; 
  
Herziening van zijn beraadslaging van 10 maart 2016 betreffende de hernieuwing en wijziging van het reglement 
inzake belasting op het ter beschikking stellen van telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding, vanaf 1 januari 
2016 en voor een periode die afloopt op  31 december 2020; 
  
Herziening van zijn beraadslaging van 19 december 2019 inzake het belastingsreglement op parkeerplaatsen, vanaf 1 
januari 2020 en voor een periode die afloopt op  31 december 2024; 
  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
  
BESLIST : 
  
Artikel 1:  
In het bovenvermelde belastingsreglement inzake drankgelegenheden die na 0u30 s’morgens open zijn, wordt 
volgende bepaling toegevoegd in een nieuw artikel 10: 
"Zijn vrijgesteld voor het aanslagjaar 2020, de belastingplichtigen op de drankgelegenheden die na 0u30 s’morgens 
open zijn". 
  
Artikel 2: 
In het bovenvermelde belastingsreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz… op de 
openbare weg, wordt volgende bepaling toegevoegd in een nieuw artikel 9: 
"Zijn vrijgesteld voor het aanslagjaar 2020, de belastingplichtigen op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, 
tapkasten, enz… op de openbare weg". 
  
Artikel 3: 
In het bovenvermelde belastingsreglement op de verlichte en niet-verlichte uithangborden, wordt volgende bepaling 
toegevoegd in een nieuw artikel 13: 
"Zijn vrijgesteld voor het aanslagjaar 2020, de belastingplichtigen op de verlichte - en niet verlichte uithangborden". 
  
Artikel 4: 
In het bovenvermelde belastingsreglement op de handelszaken die, na 22 uur, alcoholhoudende dranken verkopen 
niet-consumeerbaar ter plaatse, wordt volgende bepaling toegevoegd in een nieuw artikel 10: 
  
"De belastingplichtigen op handelszaken die, na 22 uur, alcoholhoudende dranken verkopen niet-consumeerbaar ter 
plaatse consumeerbaar, zijn vrijgesteld voor de periode die ingaat vanaf 1ste maart 2020 en afloopt op 30 april 2020. 
 
De berekening van de bovenvermelde vrijstelling gebeurt naar rato van een periode van 2 maanden op het jaarlijkse 
belastingsbedrag voor het aanslagjaar 2020 op basis van de volgende formule: 
(Jaarlijks bedrag van de belasting (= 2.000,00 €))    x  2;  zijnde 333,33 €   
                           12 
  
Echter, in geval van opening of van overname in het tweede semester van het aanslagjaar 2020, is deze vrijstelling 
niet van toepassing aangezien de jaarlijkse belasting al met de helft is verminderd, in overeenstemming met artikel 2 
van het desbetreffende reglement". 
  
Artikel 5: 
In het bovenvermelde belastingsreglement op het ter beschikking stellen van telecommunicatieapparatuur tegen een 
vergoeding, wordt volgende bepaling toegevoegd in een nieuw artikel 11: 
"De belastingplichtigen op de ter beschikking stellen van telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding zijn 
vrijgesteld voor het aanslagjaar 2020: 
-ten belope van één derde van het belastingsbedrag voor het eerste trimester 2020;  
-ten belope van één derde van het belastingsbedrag voor het tweede trimester 2020". 
  
Artikel 6: 
In het bovenvermelde belastingsreglement op de parkeerplaatsen, wordt volgende bepaling toegevoegd in een nieuw 
artikel 12: 
"De belastingplichtigen op de parkeerplaatsen zijn vrijgesteld voor de periode die ingaat vanaf 1ste maart 2020 en 
afloopt op 30 april 2020. 
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De berekening van de bovenvermelde vrijstelling gebeurt naar rato van een periode van 2 maanden op het jaarlijkse 
belastingsbedrag voor het aanslagjaar 2020 op basis van de volgende formule:  
(Jaarlijks bedrag van de belasting )    x  2 
                   12  
In geval van verandering van uitbater van de parkeerplaatsen tijdens deze bovenvermelde periode van 2 maanden, 
zal het bedrag van de vrijstelling verdeeld worden naar rato van de uitbatingsperiode van de parkeerplaatsen". 
  
Artikel 7: 
Deze huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheid over te brengen. 

 

  


