
 

 
Gemeenteraad van 26 november 2020.  

 
 

Specifiek mechanisme voor vrijstellingen van gemeentelijke belastingen. Federale en 
Gewestelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Wijzigingen van de fiscale belastingreglementen. Belastingjaar 2021. 
 
Gelet op artikel 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet; 
  
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en 
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de latere wijzigingen 
eraan; 
  
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 (dat later is ingetrokken), houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, 
verduidelijkingen heeft aangebracht aan de voormelde maatregelen; 
  
Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 in alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) van 
de  COVID-19-barometer zit; 



 

  
Overwegende dat de epidemiologische situatie blijft verslechteren; dat een ongecontroleerde en 
exponentiële groei van de epidemie moet worden vermeden; dat dus wordt besloten om 
sommige maatregelen te behouden, andere te verstrengen en nieuwe te nemen; 
  
Overwegende dat artikels 10 en 11 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 inzake 
noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, het volgende 
bepalen; 
"Art. 10. Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren, behoudens 
andersluidende bepalingen. 
Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22 uur. 
Art. 11. De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, 
verboden vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens."; 
  
Overwegende dat artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 november tot wijziging van 
het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat "Artikel 6 van datzelfde besluit wordt vervangen 
door het volgende: 
"§ 1. De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn 
gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische 
dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden 
aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur. 
  
Overwegende het besluit van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de 
minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, zoals gewijzigd op 3 november 2020; 
  
Dat artikel 10 van dat besluit van de minister-president behouden bleef; dat dit artikel 10 bepaalt 
dat "voedingswinkels en alle andere handelszaken om 20 uur sluiten"; dat deze bepaling strenger 
is dan die die op federaal niveau is goedgekeurd; 
  
Overwegende dat zowel het federale ministerieel besluit van 28 oktober, als het ministerieel 
besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voormeld van toepassing zijn t.e.m. 13 december 
2020, onder voorbehoud van een eventuele verlenging in functie van de evolutie van de 
pandemie in België, en met name in Brussel; 
  
Overwegende dat de voormelde noodmaatregelen aanzienlijke directe en indirecte economische 
gevolgen hebben voor zij die de belasting verschuldigd zijn op het plaatsen van tafels, stoelen, 
banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg en voor zij die de belasting 
verschuldigd zijn op handelszaken die na 22.00 uur alcoholhoudende dranken verkopen die niet 
ter plaatse consumeerbaar zijn; 
  
Overwegende dat een gedeeltelijke vrijstelling voor het aanslagjaar 2021 van de belasting op het 
plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg 
gerechtvaardigd is, aangezien de bedrijven in de horecasector zwaar worden getroffen door de 
bovengenoemde maatregelen; 
   
Overwegende dat wat betreft de handelszaken die na 22.00 uur alcoholhoudende dranken 
verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar zijn, de gedeeltelijke vrijstelling van de belasting 
voor het aanslagjaar 2021 is gerechtvaardigd gezien het feit dat zij hun activiteiten mochten 
uitoefenen, maar dat hun openingsuren zijn ingekort omdat zij uiterlijk om 20.00 uur moeten 
sluiten overeenkomstig de door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
uitgevaardigde regel; 
  



 

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 om zij die de voormelde belastingen verschuldigd zijn, 
desgevallend de kans te geven hun financiële en commerciële strategie tijdens het jaar 2021 aan 
te passen; 
  
Overwegende dat de fiscale vrijstellingsmaatregelen als volgt moeten worden samengevat: 

a. Gedeeltelijke vrijstelling van de belasting voor het aanslagjaar 2021 voor zij die de 

gemeentelijke belasting verschuldigd zijn op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, 

tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg, naar rato van een duur van 6 

maanden. 

Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de 
bovenvermelde belasting geraamd op 37.000,00 EUR 

  

b. Gedeeltelijke vrijstelling van de belasting voor de handelszaken die na 22 uur 

alcoholhoudende dranken verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar zijn voor het 

aanslagjaar 2021, naar rato van het aantal maanden waarin federale en/of gewestelijke 

maatregelen een vervroegde sluiting op hun gebruikelijke sluitingstijd opleggen, zoals 

toegestaan door het gemeentereglement van 15 februari 2007 betreffende nachtwinkels, 

alsook een uiterste tijdstip tot wanneer alcohol mag worden verkocht; 

  

Met als verwachte impact op de begroting een daling van de ontvangsten voor de 
bovenvermelde belasting die momenteel niet kan worden geraamd maar die zich tot 
maximum 65.000,00 EUR beperkt, aangezien de duur van de maatregelen die een 
impact op deze handelszaken hebben momenteel onzeker is; 

  
Herziening van zijn beraadslaging van 26 november 2020 betreffende de hernieuwing en 
wijziging van het reglement inzake belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, 
tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg, vanaf 1 januari 2021 en voor een 
periode die afloopt op 31 december 2025; 
  
Herziening van zijn beraadslaging van 26 november 2020 betreffende de hernieuwing en 
wijziging van het reglement inzake belasting op handelszaken die na 22 uur alcoholhoudende 
dranken verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar zijn, vanaf 1 januari 2021 en voor een 
periode die afloopt op 31 december 2025; 
  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
  
BESLIST : 
  
Artikel 1: 
In het bovenvermelde belastingreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten 
en ander terrasmeubilair op de openbare weg, wordt volgende bepaling toegevoegd in een nieuw 
artikel 4: 
"In afwijking van artikel 3 § 3 van het reglement, zijn zij die de belasting verschuldigd zijn op het 
plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg 
vrijgesteld voor het aanslagjaar 2021 naar rato van een periode van 6 maanden op het jaarlijkse 
bedrag van de belasting en op basis van de volgende formule: 



 

Jaarlijks bedrag van de belasting     x    6 ". 
                 12 
  
Artikel 2: 
In het bovenvermelde belastingreglement op de handelszaken die na 22 uur alcoholhoudende 
dranken verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar zijn, wordt volgende bepaling toegevoegd 
in een paragraaf 3 nieuw artikel 4: 
"In afwijking van artikel 2 van dit reglement, zijn de belastingplichtigen van de handelszaken die 
na 22 uur alcoholhoudende dranken verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar zijn vrijgesteld 
voor het aanslagjaar 2021, naar rato temporis van het aantal maanden waarin federale en/of 
gewestelijke maatregelen een vervroegde sluiting op hun gebruikelijke sluitingstijd opleggen, 
zoals toegestaan door het gemeentereglement van 15 februari 2007 betreffende nachtwinkels, 
alsook een uiterste tijdstip tot wanneer alcohol mag worden verkocht; 
  
Voor de berekening van de belastingvrijstelling wordt het jaarlijkse bedrag van de belasting voor 
het aanslagjaar 2021 verlaagd naar rato van de maanden waarin deze maatregelen van 
toepassing zijn op hun handelszaken, waarbij elke begonnen maand als een geheel wordt 
beschouwd en op basis van de volgende formule : 
  
Jaarlijks belastingbedrag     x      n (=aantal maanden waarin deze maatregelen van toepassing 
zijn op hun handelszaken) 
                                                            12 
In geval van inbedrijfstelling of hervatting in het tweede semester van 2021 zal de formule voor 
de berekening van de vrijstelling de volgende zijn: 
  
(Jaarlijks belastingbedrag/2)     x      n (=aantal maanden waarin deze maatregelen van 
toepassing zijn op hun handelszaken tijdens het tweede semester) 
                                                                  6 
  
Artikel 3: 
Deze beslissing over te maken aan de Voogdijoverheid. 
  
 


