
Reglement met betrekking tot de toekenning van een premie voor de drankslijterijen en 
discotheken  

 

HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 

Art.1. Onder voorbehoud van de naleving van de voorwaarden van dit reglement en binnen de 
grenzen van de beschikbare gemeentelijke budgettaire kredieten, kent de Stad Brussel een premie 
toe aan de discotheken en drankslijterijen die moesten sluiten ingevolge het Besluit van 7 oktober 
2020 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars 
en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het 
grondgebied van de Stad Brussel te beperken en het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken vanaf de 
inwerkingtreding van dit reglement. 

Art.2. Het huidig reglement is van toepassing op de discotheken bedoeld onder het Ministerieel 
Besluit van 30/06/2020 en de drankslijterijen bedoeld onder het Regionaal Besluit van 07/10/2020.  

HOOFDSTUK II: VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN DE PREMIE 

Art.3. Mogen een premie-aanvraag indienen, de natuurlijke of rechtspersonen die: 

Op datum van 8 oktober een uitbatingseenheid hebben op het grondgebied van de stad en daar een 
drankslijterij of een discotheek uitbaten die moest sluiten naar aanleiding van de Besluiten vermeld in 
artikel 1 van dit reglement. 

De premie wordt slechts één keer toegekend per uitbatingseenheid. De volledige aanvraag moet 
worden ingediend voor 28/02/2021.  

Art.4. De aanvrager moet verplicht: 

1° beschikken over een ondernemingsnummer; 

2° in de uitbatingseenheid een drankslijterij of een discotheek uitbaten; 

3° alle belastingen, vergoedingen en lasten hebben betaald die verschuldigd en betaalbaar zijn aan de 
Stad Brussel of een akkoord hebben bereikt omtrent betalingstermijnen; 

4° beschikken over een conformiteitsattest afgeleverd door de dienst Horeca van de Stad Brussel; 

5° zijn uitbating hebben gesloten ingevolge de Besluiten vermeld in artikel 1 van dit reglement en dit 
gedurende de hele periode waarin de maatregelen van toepassing zijn; 

6° niet failliet zijn op het moment van indiening van de premie-aanvraag. 

HOOFDSTUK III: BEDRAG VAN DE PREMIE 

Art.5.  De premie bedraagt 2.000 EUR.  

HOOFDSTUK IV: INDIENING EN VERWERKING VAN DE AANVRAAG  

Art.6. Het volledige dossier van de aanvraag voor de toekenning van de premie dient te worden 
ingediend met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de website van de Stad, onder de rubriek 
“Handel” of op aanvraag bij de dienst Horeca van het departement Economische Zaken. 

 

 

 

 



Art.7. Het dossier bevat: 

1° de aanvraag tot toekenning van de premie en de schuldvordering van het daartoe bestemde 
formulier door de bevoegde dienst van de Stad; 

2° een bankattest van de zichtrekening van de onderneming (of een recent bankuittreksel met de 
naam van de onderneming en het rekeningnummer); 

3° een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag; 

4° indien van toepassing, een uittreksel van het Staatsblad waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de 
aanvraag gerechtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen evenals een kopie van de statuten. 

Art.8. De bevoegde dienst van de Stad Brussel stuurt de aanvrager een ontvangstbevestiging die hem 
zal informeren over de volledigheid van zijn dossier. 

Indien het dossier niet volledig is, vermeldt de ontvangstbevestiging welke documenten nog moeten 
worden meegedeeld. Wanneer niet alle documenten voor 28/2/2021 ontvangen zijn, wordt de 
aanvraag afgewezen en zal de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht worden.  

Indien het dossier volledig is, beslist het College van Burgemeester en Schepenen over het al dan niet 
toekennen van de premie. 

Art.9. Aanspraak maken op de premie vloeit allen voort uit de beslissing tot premietoekenning en mits 
naleving van de bepalingen van dit reglement.  

HOOFDSTUK V: UITBETALING VAN DE PREMIE  

Art.10. De uitbetaling van de door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurde 
premies wordt uitgevoerd binnen de 15 kalenderdagen na de beslissing tot de toekenning van de 
premie door het College. 

HOOFDSTUK VI: TERUGBETALING VAN DE PREMIE 

Art.11. Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht of de gerechtelijke procedures 
ingevolge het Koninklijk Besluit van 31 mei 1933 betreffende de op te leggen verklaringen inzake 
subsidies en vergoedingen, wordt de aanvrager verplicht om de Stad terug te betalen voor de sommen 
ontvangen op basis van dit reglement en de daarmee verband houdende rente berekend tegen het 
wettelijke tarief dat van kracht is op de datum van het terugvorderingsbesluit, 

1 ° indien hij de verplichtingen die voortvloeien uit dit reglement niet nakomt; 

2 ° in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte om de premie ten onrechte te verkrijgen; 

3 ° bij weigering om de door de administratie gevraagde documenten voor te leggen. 

De gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het premiebedrag door de aanvrager dient plaats te 
vinden uiterlijk één jaar na het terugvorderingsbesluit waarbij wordt opgemerkt dat ten minste één 
van de bovenstaande gevallen van toepassing is. 

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde 
subsidies is van toepassing op de premie waarnaar in dit reglement wordt verwezen. 

HOOFDSTUK VII : SLOTBEPALINGEN  

Art.12. Dit reglement treedt in werking vijf dagen na publicatie via aanplakking.  

 


