Reglement voor de erkenning van Brugse
handelsverenigingen
vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 2014
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 maart 2014

Artikel 1
Om erkend te kunnen worden als Brugse handelsvereniging, moet de vereniging of vennootschap
voldoen aan alle hierna vermelde voorwaarden.
De vereniging of vennootschap moet op het ogenblik van de aanvraag tot erkenning:
a) één of meer activiteiten organiseren op het openbaar domein te Brugge, ter promotie van de lokale
economie die voor iedereen toegankelijk zijn;
b) opgericht zijn door een privé-initiatief;
c) uit minstens 3 ondernemers of personen met een leidinggevende functie binnen een onderneming
bestaan;
d) een bestuur hebben dat tenminste bestaat uit een democratisch verkozen voorzitter en secretaris;
e) de maatschappelijke zetel van de vereniging of vennootschap is te Brugge of de hoofdverblijfplaats
van de voorzitter of de secretaris is te Brugge;
f) bij al haar contacten met de bevolking en bij haar publieke activiteiten het Nederlands hanteren als
eerste en belangrijkste taal;
g) voldoende economische draagkracht hebben in Brugge.

Artikel 2
De aanvraag tot erkenning moet gebeuren met een brief die aangetekend wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen of tegen ontvangstbewijs wordt afgegeven in de dienst Lokale
Economie van de Stad Brugge. De brief moet voldoende bewijsmateriaal bevatten voor alle in artikel 1
opgesomde voorwaarden.
De aanvraag moet bovendien volgende documenten bevatten:
a) huidige samenstelling van het volledige bestuur met vermelding van naam, voornaam, functie,
adres en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres;
b) opgave van het huidig aantal leden;
c) exemplaar van de statuten of een gelijkwaardig document waaruit de doelstellingen en stichtingsdatum van de vereniging blijkt;
d) een verslag over de uitgevoerde lokaal economische initiatieven van het recentste jaar;
e) een historiek van de vereniging, beginnend op de stichtingsdatum en eindigend op de datum van de
aanvraag.
Artikel 3
Het Stadsbestuur verleent of weigert de erkenning door middel van een aangetekende brief binnen de
100 dagen na ontvangst van de aanvraag tot erkenning.
Artikel 4
Elke wijziging van de gegevens bepaald in artikel 1e, 2a en 2c moeten onmiddellijk en spontaan
worden toegestuurd aan de dienst Lokale Economie.
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Artikel 5
De vereniging moet steeds, op eenvoudig verzoek van het stadsbestuur, alle gegevens, documenten
en bewijsmateriaal bezorgen in verband met de opgelegde voorwaarden.

Artikel 6
Om erkend te blijven moet de vereniging voortdurend blijven voldoen aan alle in dit reglement opgelegde voorwaarden.
Artikel 7
De erkenning van Brugse handelsverenigingen en het intrekken van erkenningen gebeurt door het
College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan ook de
erkenning van een vereniging intrekken.

_____
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