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GOEDGEKEURD
Zitting van 25 januari 2021
FINANCIËN

Fiscaliteit - subsidiereglement toeristische logies goedkeuring.

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Annick Lambrecht; de heer Dirk De fauw; de heer Mathijs Goderis; mevrouw Mercedes
Van Volcem; de heer Franky Demon; de heer Philip Pierins; mevrouw Ann Soete; de heer Nico
Blontrock; mevrouw Minou Esquenet; de heer Pieter Marechal; de heer Pablo Annys; mevrouw
Hilde Decleer; de heer Yves Buysse; mevrouw Martine Matthys; de heer Paul Jonckheere; de heer
Jean-Marie De Plancke; de heer Wouter Bossuyt; mevrouw Charlotte Storme; mevrouw Dolores
David; de heer Jos Demarest; de heer Pascal Ennaert; mevrouw Sandrine De Crom; de heer Pol
Van Den Driessche; de heer Jasper Pillen; mevrouw Mieke Hoste; mevrouw Martine Bruggeman; de
heer Geert Van Tieghem; mevrouw Sandra Wintein; mevrouw An Braem; de heer Alexander De
Vos; mevrouw Heidi Hoppe; mevrouw Karin Robert; de heer Stefaan Sintobin; de heer Carlos
Knockaert; mevrouw Nele Caus; de heer Karel Scherpereel; mevrouw Doenja Van Belleghem;
mevrouw Brigitte Balfoort; de heer Joannes Logghe; de heer Olivier Strubbe; de heer Janos Braem;
mevrouw Benedikte Bruggeman; de heer Dirk Barbier; mevrouw Sandra De Schuyter; de heer
Florian De Leersnyder; de heer Andries Neirynck; de heer Colin Beheydt

Afwezig:
de heer Raf Reuse

Stemming
Goedgekeurd bij publieke stemming door De Gemeenteraad met:
- 42 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Dirk Barbier; Nico Blontrock; Wouter
Bossuyt; An Braem; Martine Bruggeman; Benedikte Bruggeman; Yves Buysse; Nele Caus; Dolores
David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; Jean-Marie De Plancke; Sandra De Schuyter;
Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert;
Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert;
Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen;
Karel Scherpereel; Stefaan Sintobin; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Pol Van
Den Driessche; Geert Van Tieghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein
- 4 stem(men) tegen: Janos Braem; Andries Neirynck; Karin Robert; Charlotte Storme

Beschrijving
Aanleiding en context
Het College keurde op 18 december 2020 principieel het voorstel goed om eenmalig subsidies aan
de getroffen toeristische sector toe te kennen.
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De uitgangspunten voor het toe te kennen bedrag per belastingplichtige zijn als volgt bepaald:
- subsidie van maximum 2.000 euro, te rekenen volgens 1.000 overnachtingen aan 2 euro, voor de
logiesverstrekkers die meer dan 1.000 overnachtingen hebben,
- subsidie wordt gelijkgesteld met het bedrag van de gevestigde belasting, voor de
logiesverstrekkers die minder dan 1.000 overnachtingen hebben, en waarbij het bedrag varieert
van minimaal 2 tot maximaal 1.998 euro,
- subsidie van 500
vakantiewoningen,

euro

forfaitair,

van

toepassing

op

de

stedenbouwkundig

vergunde

- subsidie pas uitbetalen na effectieve inning van de gevestigde belasting,
- subsidie aanvragen via een vast model van aanvraagformulier.
Het College belastte de dienst financiën om een ontwerp van subsidiereglement aan het College
voor te leggen zodat dit eind januari ter bekrachtiging aan de Gemeenteraad kan voorgelegd
worden.
Het College gelieve bijgevolg het voorstel van ontwerp goed te keuren.

Motivering
Om uitvoering te geven aan de genomen beleidsbeslissing van 18 december 2020 dient aan het
College een ontwerp van subsidiereglement voorgelegd te worden. Na goedkeuring hiervan kan het
voorstel van reglement aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Rechtsgrond(en)
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,§3 en 41,23°, inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad om subsidiereglementen te vast te stellen;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286, 287 en 288, inzake de
bekendmaking en de inwerkingtreding van reglementen;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op
de besluiten van de gemeenteraad betreffende de gemeentelijke reglementen;
Het belastingreglement op het verstrekken van logies, vastgesteld door de gemeenteraad op 17
december 2019, geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025;
Het belastingreglement op de tweede verblijven, vastgesteld door de gemeenteraad op 25
november 2013, geldig voor het aanslagjaar 2019, van toepassing op de stedenbouwkundig
vergunde vakantiewoningen;
Het belastingkohier op het verstrekken van logies, aanslagjaar 2020, 1ste semester, zoals
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen op 18
december 2020;
Het belastingkohier op de tweede verblijven, indeling vakantiewoningen, aanslagjaar 2019, zoals
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen op 2 maart
2020.

Dossiernaam

Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement logies 2021

Financiële en beleidsinformatie
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Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies.
De subsidies worden uitbetaald na beoordeling van het College (binnen een termijn van 2 maanden
na beslissing).

De nodige kredieten dienen voorzien te worden op budget 2021 met de tweede aanpassing mjp
2020-2025.

Financiële informatie









Dienstjaar: 2021
1Beleidsitem: BI011100
Actie: SRB011100
Rekening: 64961000
Bestelaanvraag: nvt
Bedrag inclusief btw:
Bedrag exclusief btw: 300.000 euro
Omschrijving:

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement toeristische logies goed.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het model van aanvraagformulier goed.

Bijlagen
1.
2.

Subsidiereglement logies - versie GR.docx
Logies - aanvraagformulier subsidie.docx

Gekoppelde besluiten


2021_CBS_00016 - B-punt - Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement logies - principebesluit.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge
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Voorzitter

3/10

Subsidiereglement toeristische logies

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikel 170§4 van de Grondwet die de fiscale bevoegdheid van steden en gemeenten
regelt;
Overwegende de belastingverordening op het verstrekken van logies, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 17 december 2019, geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025;
Gelet op de uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het verstrekken van logies, 1ste
semester van het aanslagjaar 2020, door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld
en beslist in zitting van 18 december 2020, waarbij de logiesverstrekkende inrichtingen werden
opgenomen in dit kohier;
Overwegende dat het stadsbestuur de aanslagbiljetten van vermeld kohier zal versturen op 1 april
2021;
Overwegende de belastingverordening op de tweede verblijven, vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 25 november 2013, geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019;
Gelet op de uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de tweede verblijven, indeling
vakantiewoningen, van het aanslagjaar 2019, door het College van Burgemeester en Schepenen
vastgesteld en beslist in zitting van 2 maart 2020, waarbij de stedenbouwkundig vergunde
vakantiewoningen werden opgenomen in dit kohier;
Overwegende dat het stadsbestuur de aanslagbiljetten van vermeld kohier op 4 maart 2020 heeft
verstuurd;
Overwegende de belastingverordening op de tweede verblijven, vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 25 november 2019, geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de uitvoerbaarverklaring van het
belastingkohier op de tweede verblijven, indeling vakantiewoningen, van het aanslagjaar 2020,
uiterlijk op 31 maart 2021 zal vaststellen en goedkeuren, waarbij de stedenbouwkundig vergunde
vakantiewoningen worden opgenomen in dit kohier;
Overwegende dat het stadsbestuur de aanslagbiljetten voor vermeld kohier zal versturen op 1 april
2021;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40,§3 en 41, 23°, inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad om subsidiereglementen 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 gemeentelijke reglementen;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op
de besluiten van de gemeenteraad betreffende de gemeentelijke reglementen;
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Overwegende de diverse Ministeriële Besluiten houdende
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

dringende

maatregelen

om

de

Overwegende het feit dat de Brugse logiessector tijdens het aanslagjaar 2020 werd geconfronteerd
met enerzijds een verplichte sluiting en anderzijds een sterk verminderd verblijfstoerisme;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 december 2020
waarbij principieel beslist werd om een financiële ondersteuning aan de getroffen sector aan te
bieden door middel van een eenmalige subsidie;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen een hiertoe passend krediet
voorziet zodat het voorgesteld subsidiereglement toegepast en uitgevoerd kan worden;
Gelet op de financiële toestand van het stadsbestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Besluit:
Artikel 1: Doel
Het doel van de subsidie is een financiële ondersteuning van het stadsbestuur voor de derving van
inkomsten dat het toeristisch logies naar aanleiding van de coronacrisis heeft geleden.
Binnen de perken van de kredieten die het College voor dit reglement beschikbaar stelt, kan een
eenmalige subsidie worden aangevraagd en toegekend conform de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 2: Definities en omschrijving
Bevoegde stadsdiensten: de door het College aangestelde stadsdiensten binnen de clusters Shared
Services, Omgeving en Toerisme, die in toepassing van dit reglement gemachtigd zijn om alle
onderzoek en controle uit te oefenen.
De aanvrager: elke natuurlijke of rechtspersoon die in toepassing van dit reglement een subsidie
kan aanvragen.
Het College: Het College van Burgemeester en Schepenen die als bevoegde overheid beslist inzake
de toekenning en de uitbetaling van de toegewezen subsidie.

Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied
§1. Onderhavig reglement is uitsluitend van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon die
als:
-

belastingplichtige werd opgenomen in het belastingkohier op het verstrekken van logies,
1ste semester van het aanslagjaar 2020, door het College vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard in zitting van 18 december 2020,

-

belastingplichtige werd opgenomen in het belastingkohier op de tweede verblijven, indeling
vakantiewoningen, van het aanslagjaar 2019, door het College vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard in zitting van 2 maart 2020,

-

belastingplichtige wordt opgenomen in het belastingkohier op de tweede verblijven,
indeling vakantiewoningen, van het aanslagjaar 2020, door het College vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren uiterlijk op 31 maart 2021.
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§2. Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de aanvrager :
-

een belastingplichtige te zijn zoals vermeld in artikel 3§1 van dit besluit,
van het toeristisch logies te voldoen aan de exploitatievoorwaarden van het Vlaams
Logiesdecreet van 5 februari 2016,
voor de uitbating van het toeristisch logies te beschikken over een goedgekeurde bouw- of
omgevingsvergunning die niet vervallen is.

De voorwaarden vermeld in artikel 3§2 van dit reglement worden cumulatief toegepast.

§3. Overige natuurlijke of rechtspersonen die middels andere belastingkohieren als
belastingplichtige werden opgenomen komen niet in aanmerking voor de aanvraag van een
subsidie binnen de toepassing van dit reglement.

Artikel 4: Subsidiebedrag
§1. Het bedrag van de subsidie is als volgt vastgesteld:
-

maximaal 2.000 euro, voor elke aanvrager die minstens 1.000 overnachtingen heeft gehad
in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020, zoals blijkt uit de berekening van het
vastgestelde kohier bepaald in artikel 3§1, eerste streepje van dit reglement,

-

minimaal 2 tot maximaal 1.998 euro, voor elke aanvrager die minder dan 1.000
overnachtingen heeft gehad in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020, zoals blijkt uit
de berekening van het vastgestelde kohier bepaald in artikel 3§1, eerste streepje van dit
reglement, en waarbij het bedrag van de subsidie maximaal met het bedrag van de
vastgestelde belasting overeenstemt,

-

500 euro forfaitair, voor elke aanvrager die middels het vastgestelde kohier of vast te
stellen kohier bepaald in artikel 3§1, tweede of derde streepje van dit reglement, belast
werd of belast wordt als eigenaar van een stedenbouwkundig vergunde vakantiewoning.

§2. De subsidie wordt per aanvrager zoals omschreven onder artikel 3§1, eerste streepje,
eenmalig uitbetaald.
§3. De subsidie wordt per aanvrager zoals omschreven onder artikel 3§1, tweede en derde
streepje, slechts eenmalig uitbetaald indien de belastingplichtige in de beide belastingkohieren
werd opgenomen.

Artikel 5: Voorwaarden en procedure
§1. Termijn
De aanvraag dient te gebeuren binnen een termijn van 4 maanden te rekenen vanaf 15 april 2021.

§2. Ontvankelijkheid
a) De aanvraag wordt door het College als ontvankelijk beschouwd indien :
-

de aanvraag tijdig en binnen de gestelde termijn wordt ingediend,
de aanvraag wordt ingediend door de in artikel 3§1 van dit reglement beoogde doelgroep,
de verschuldigde belasting zoals vastgesteld middels de kohieren bepaald in artikel 3§1 van
dit besluit, volledig, onbetwist en binnen een termijn van 4 maanden werd betaald,
de aanvraag gedateerd en ondertekend wordt.
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b) De aanvraag wordt door het College als niet-ontvankelijk beschouwd indien:
-

de aanvraag gebeurt door een natuurlijke of rechtspersoon die geen belastingplichtige is
zoals opgenomen in één van de kohieren bepaald in artikel 3§1 van dit reglement,
de aanvraag gebeurt buiten de gestelde termijn,
de verschuldigde belasting zoals vastgesteld middels de kohieren bepaald in artikel 3§1 van
dit besluit, niet binnen een termijn van 4 maanden werd betaald,
de aanvraag niet gedateerd en ondertekend wordt.

§3. Voorwaarden en procedure
a) De aanvraag gebeurt door een natuurlijke of rechtspersoon zoals bepaald in artikel 3§1 van dit
reglement.
b) De aanvraag van een subsidie gebeurt uitsluitend door middel van een daartoe bestemd
aanvraagformulier die als bijlage bij onderhavig besluit wordt goedgekeurd.
c) Het aanvraagformulier kan op de volgende wijze bekomen worden:
-

schriftelijk en per brief, gericht aan het College,
per email, gericht aan belastingen@brugge.be ,
downloaden via www.brugge.be/belastingen .

Aanvraagformulieren kunnen niet telefonisch bekomen worden.
d) De aanvrager krijgt een schriftelijke ontvangstmelding binnen een termijn van 10 dagen nadat
het aanvraagformulier bij de bevoegde stadsdienst werd ontvangen.
e) Het aanvraagformulier kan op volgende wijze ingediend worden:
-

schriftelijk, gericht aan het College,
per email, gericht aan belastingen@brugge.be ,
online indienen via www.brugge.be/belastingen .

§4. Beslissing
a) Het College beoordeelt de aanvragen overeenkomstig de toepassing van dit reglement.
b) Het College neemt uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf het indienen
van een aanvraag, een beslissing over de toekenning van de aangevraagde subsidie.
c) De beslissing tot toekenning van de subsidie wordt, na de goedkeuring door het College,
schriftelijk aan de aanvrager gemeld.

§5. Uitbetaling
a) De uitbetaling van de toegekende subsidie gebeurt binnen een termijn van 2 maanden na
beslissing van het College via overschrijving op rekeningnummer van de aanvrager zoals
vermeld op het aanvraagformulier.
b) De aanvrager is ertoe gehouden om, na indiening van het aanvraagformulier, elke wijziging van
het rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk aan de bevoegde stadsdienst te melden.

Artikel 6: Controle en sancties
§1. De aanvrager verstrekt via het daartoe bestemde aanvraagformulier juiste, volledige en
ondubbelzinnige gegevens ten einde de aanvraag vlot te kunnen verwerken.
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§2. Indien blijkt dat het aanvraagformulier niet correct werd ingevuld, dan kan het College
beslissen tot gehele of gedeeltelijke inhouding of schorsing van de aangevraagde subsidie.
§3. In geval van fraude, poging tot fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan
het College beslissen tot gehele of gedeeltelijke inhouding of schorsing van de aangevraagde
subsidie.
§4. Eender welke wijziging die in hoofde van de aanvrager ontstaat na het indienen van het
aanvraagformulier, dient door de aanvrager onmiddellijk en schriftelijk aan de bevoegde
stadsdienst gemeld te worden.

Artikel 7: Betwistingen
§1. Het College beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.
§2. Het College beslist na voorafgaandelijk advies van de bevoegde stadsdiensten die in
toepassing van dit reglement gemachtigd zijn om onderzoek en controle uit te voeren met
betrekking tot de aanvragen van een subsidie.

Artikel 8: Inwerkingtreding
§1. Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 april 2021 en eindigt op 31 december 2021.
§2. 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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Aanvraagformulier subsidie toeristische logies
De aanvrager kan in toepassing van het subsidiereglement, zoals door de Gemeenteraad vastgesteld op 25
januari 2021, een subsidie aanvragen door middel van dit aanvraagformulier.
Het doel van de subsidie is een financiële ondersteuning van het stadsbestuur voor de derving van inkomsten
dat het toeristisch logies naar aanleiding van de coronacrisis heeft geleden.
Het aanvraagformulier kan als volgt ingediend worden: schriftelijk, gericht aan het College, t.a.v. Dienst
Financiën, Burg 12, 8000 Brugge, of per email via belastingen@brugge.be, of online via
www.brugge.be/belastingen.

Gegevens belastingplichtige
Naam belastingplichtige :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Straat en huisnummer :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Postcode en gemeente :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Telefoonnummer :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…..
E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Rijksregisternummer :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Ondernemingsnummer :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…
Rekeningnummer waarop de subsidie mag betaald worden :

B

E

Gegevens van het belaste adres
De subsidie wordt aangevraagd voor :
Het uitbaten van een logiesverstrekkende inrichting (hotel, B&B, hostel, camping, … ):
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Adres van de uitbating :

…………………………………………………………………………………………………………

Bedrag van de belasting :

……………………………………… euro

Datum betaling belasting :

…………………………………………………………………………………………………………

Het uitbaten van een stedenbouwkundig vergunde vakantiewoning :
Adres van de uitbating :

…………………………………………………………………………………………………………

Bedrag van de belasting :

……………………………………… euro

Datum betaling belasting :

…………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening
Datum :

…………………………………………….

Voornaam en naam :

…………………………………………………………………………………………………………

Handtekening :

…………………………………………………………………………………………………………
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