Belastingreglement op het maken van
excursies met huurkoetsen, huurtrams,
huurauto’s en segways
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2020
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 27 mei 2020

De Gemeenteraad,
Gelet op de belastingverordening op het maken van excursies met huurkoetsen, huurtrams en huurauto’s, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 en geldig van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2025;
Gelet op de artikelen 41, 162 en 170§4 van de Grondwet;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3 en 41, 14°, inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigingen, vast te stellen en goed te keuren;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287 en 288, inzake de bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de
besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de politieverordening op toeristische rondritten en excursies, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015, gewijzigd op 25 juni 2019 (art. 49) en op 12 augustus 2019 (art.20);
Overwegende dat de machtiging voor het maken van excursies zonder standplaats een specifieke en
geconcentreerde publiekstoeloop teweeg kan brengen;
Overwegende dat hieruit extra verplichtingen en kosten voortvloeien op het vlak van veiligheid, verkeershinder, orde en onderhoud van het openbaar domein;
Overwegende dat het derhalve verantwoord is om de kosten hiervan te recupereren op aanvrager en
vergunninghouder voor het maken van excursies;
Overwegende dat de coronacrisis vrijwel een directe impact heeft op de economische en financiële
situatie voor bedrijven en ondernemers;
Overwegende dat het stadsbestuur van Brugge het economisch en toeristisch herstel van de stad
wenst te ondersteunen en te bevorderen waar mogelijk;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de stad fiscale maatregelen neemt ter ondersteuning van de getroffen sector en het derhalve noodzakelijk acht om de tarieven betreffende de belasting op de excursies voor het jaar 2020 te halveren;
Gelet op de financiële toestand van het stadsbestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Artikel 1: Definities
Onder 'excursie' wordt verstaan, een rit met een voertuig door de stad langs een willekeurig parcours
met als doel één of meerdere passagiers te vervoeren en waarbij om het even waar halt wordt gehouden om de passagiers te laten in- en uitstappen.
Onder 'segway' wordt verstaan, een elektrisch aangedreven, zelfbalancerend eenpersoons vervoermiddel.
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Artikel 2: Heffingstermijn en belastbare grondslag
De stad Brugge vestigt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een jaarlijkse
gemeentebelasting op het maken van excursies met huurkoetsen, huurtrams, huurauto's of segways
die conform de politieverordening onderworpen zijn aan de machtiging van de Burgemeester.
Artikel 3: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitbater, die de machtiging tot het maken van excursies heeft
aangevraagd.
Artikel 4: Tarief belasting en belastbare grondslag
De belasting is ondeelbaar en wordt:
- voor het aanslagjaar 2020 vastgesteld op:
• 1.187,00 euro per vergunde huurkoets of huurtram,
• 875,00 euro per vergunde huurauto,
• 60,00 euro per vergunde segway
- voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025 vastgesteld op:
• 2.375,00 euro per vergunde huurkoets of huurtram,
• 1.750,00 euro per vergunde huurauto,
• 120,00 euro per vergunde segway.
Artikel 5: Algemene bepalingen
§1. De belasting zal gevestigd worden bij wijze van een kohier en geïnd worden overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd.
§2. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met
redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 6: Inwerkingtreding
§1. Het belastingreglement op de excursies, gestemd in de gemeenteraad van 25 november 2019
wordt opgeheven te rekenen met 1 januari 2020.
§2. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
§3. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
_____
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