Belastingreglement:
Tarief op de standrechten op de markten

Datum vaststelling gemeenteraad
Geldigheidsduur

: 25/11/2013
: 01/01/2014 - 31/12/2019

Artikel 1. Definities
Vaste standplaats: standplaats die per abonnement wordt toegewezen (art. 23 K.B. van 24 september
2006);
Losse standplaats: standplaats van dag tot dag (art 24 §1 K.B. van 24 september 2006);
Folkloremarkt: de markt voor de verkoop van tweedehands koopwaar die minstens 50 jaar oud is en de
verkoop van afgewerkte producten van de folkloristische en kunstberoepen;
Vismarkt: markt voor de verkoop van verse, bewerkte en bereide vis, schaal en schelpdieren;
Artikel 2. Heffingstermijn
De stad Brugge heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting houdende de standrechten op
de markten.

Artikel 3. Belastingplichtige
§ 1. De belasting is verschuldigd door de standhouder van een ingenomen vaste en losse standplaats op een
door de stad georganiseerde markt overeenkomstig het KB van 24 september 2006.
§ 2. De belasting op de gelegenheidsmarkten is verschuldigd door de aanvrager van de toelating voor het
gebruik van de openbare weg.

Artikel 4. Tarief en belastbare grondslag
§ 1. Het standrecht op de markten wordt berekend per ingenomen standplaats, ongeacht de aangeboden
koopwaar, per strekkende meter of gedeelte ervan, gemeten aan de verkoopzijde van het kraam. Voor de
kramen opgesteld op een hoek wordt de langste zijde in aanmerking genomen. Het eenheidstarief per
strekkende meter wordt als volgt vastgesteld:
1° voor de markt op zaterdag in de binnenstad op 5,5 euro voor een losse standplaats per marktdag en
50 euro per kalenderkwartaal voor een vaste standplaats;
2° voor de markt op woensdag in de binnenstad op 3,25 euro voor een losse standplaats per marktdag
en 32 euro per kalenderkwartaal voor een vaste standplaats;
3° voor de markt op de andere gemeenteafdelingen, ongeacht de dag, op 1,25 euro voor een losse
standplaats per marktdag en 14 euro per kalenderkwartaal voor een vaste standplaats.
§ 2. Het standrecht op de Vismarkt (dagelijks van 8u00 tot 13u00, behalve op zondag en maandag), wordt
forfaitair per standplaats vastgesteld op 5,2 euro voor een losse standplaats per marktdag en 230 euro per
kalenderkwartaal voor een vaste standplaats.
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§ 3. Voor de folkloremarkt wordt het standrecht forfaitair per standplaats en per dag bepaald op 17 euro.
Het abonnementstarief wordt bepaald op 310 euro per standplaats en per seizoen (artikel 2,7a van het
reglement op de markten).
§ 4 Voor de gelegenheidsmarkten wordt het standrecht forfaitair per georganiseerde markt bepaald:
a) Voor het gebruik tot 4000 m²: 360 euro;
b) Voor het gebruik vanaf 4001 m²: 550 euro.

Artikel 5. Vrijstellingen.
§ 1. Voor de gelegenheidsmarkten wordt vrijstelling van standrecht verleend wanneer:
1) de inrichter geen standgelden aanrekent aan de standnemers;
2) de standnemers noch handelaars, noch marktkramers of leurders zijn;
en deze beide voorwaarden voorafgaandelijk mits attest door de inrichters worden bevestigd.
3) minstens de helft van de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel, d.i. een instelling of
vereniging die door of in toepassing van artikel 145/33 Wetboek Inkomstenbelasting officieel erkend
is om voor giften een fiscaal attest af te leveren dat recht geeft op belastingvermindering.
Een bewijs van de gift moet worden voorgelegd.
§ 2. De standhouders die uitsluitend seizoensgebonden producten verkopen, kunnen van vrijstelling van
standrecht genieten, overeenkomstig de bepalingen van het marktreglement, art. 9. Daartoe dienen zij
vooraf een gemotiveerde en schriftelijke aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en
Schepenen. De vrijstelling wordt uitsluitend toegepast wanneer er geen inname van een vaste standplaats is
en de vrijstelling wordt pro rata per kwartaal verrekend.
§ 3. De standhouders die omwille van ziekte hun standplaats niet kunnen innemen, kunnen van vrijstelling
van standrecht genieten, overeenkomstig de bepalingen van het marktreglement, art. 9. Daartoe dienen zij
ten laatste de dag van de markt zelf, de stad Brugge op de hoogte te brengen op economie@brugge.be. De
vrijstelling wordt pro rata per kwartaal verrekend.

Artikel 6. Stopzetting en verrekening
§ 1. Bij stopzetting of bij aanvang van de inname van een vaste standplaats wordt het verschuldigd
standgeld verrekend pro rata de effectieve dagen van inname van een standplaats gedurende het kwartaal
waarin de inname van een standplaats stopt of aanvangt.
§ 2. Wanneer een wekelijkse markt, naar aanleiding van manifestaties of evenementen, niet kan
georganiseerd worden, wordt het standgeld per inname pro rata per kwartaal verrekend.
§ 3. Wanneer de zaterdagmarkt naar aanleiding van manifestaties of evenementen verplaatst wordt, wordt
het verschuldigd standgeld verrekend pro rata van het aantal marktdagen waarop de standhouder geen
standplaats heeft ingenomen.

Artikel 7. Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§ 1. De invordering van de rechten voor de vaste standplaatsen zal geschieden als een contantbelasting. De
belasting wordt gevorderd na het verlopen kwartaal, ongeacht het aantal ingerichte marktdagen, door
middel van een betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijn van 8
dagen, wordt de belasting ingevorderd bij wijze van een kohier, overeenkomstig de voorschriften van het
decreet van 30 mei 2008 en de wijzigingen van het decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het
aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van
toepassing overeenkomstig het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992.
§ 2. De invordering van de rechten voor de losse standplaatsen zal geschieden als een contantbelasting
tegen afgifte van een betalingsbewijs, onmiddellijk na de loting van de losse standplaatsen. De betaling en
invordering van het verschuldigd recht gebeurt in handen van de met het innen der standrechten belaste

Pagina 2 van 3

beambten. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingevorderd bij wijze van een kohier, zoals hierboven
vermeld.

Artikel 8. Inwerkingtreding
§ 1. Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en is geldig tot en met 31 december 2019.
§ 2. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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