Belastingreglement op verkoopkramen op
het openbaar domein
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 de verkoopkramen opgesteld op openbare domein, vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 en geldig van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025;
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op artikel 40§3, artikel 286, artikel 287, artikel 288 en artikel 330, 1 e lid, van het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Overwegende dat het openbaar domein bestemd is tot het gebruik van allen of tot een openbare
dienst en dat bij inname van een vaste standplaats door een verkoopkraam afbreuk wordt gedaan aan
het principe van het collectief gebruik van het openbaar domein;
Overwegende dat het openbaar domein door het bestuur op een passende wijze wordt beheerd en dat
het bestuur financiële inspanningen levert om het openbaar domein net en proper te houden en dat
dit een weerslag heeft op het gemeentelijk budget;
Overwegende dat de verkoopkramen op openbaar domein extra verkeersdrukte creëren bij het op- en
afrijden van en naar deze verkoopkramen;
Overwegende dat het College het noodzakelijk acht om de exploitanten van verkoopkramen opgesteld
op het openbaar domein geldelijk te laten bijdragen in de financiering van de gemeentelijke uitgaven;
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 met betrekking tot het
aanslagjaar 2020 te halveren;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Artikel 1: Heffingstermijn
Er wordt voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting geheven op de verkoopkramen opgesteld op het openbaar domein.
Artikel 2: Definities
-

Verkoopkraam: het kraam of enige andere constructie, al dan niet verplaatsbaar, met een vaste
door het College toegewezen standplaats op het openbaar domein.
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-

Openbaar domein: de wegen, wandelpaden, fietspaden, voetpaden, pleinen, stranden of enige
andere openbare ruimte, alsmede hun aanhorigheden, die toebehoren aan de staat, de Vlaamse
gemeenschap, het Vlaams gewest, de provincie West-Vlaanderen of de Stad Brugge en die
bestemd zijn tot het gebruik van allen.

Artikel 3: Belastingplichtige en belastbare grondslag
§1. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergunning van het
College van Burgemeester en Schepenen verkregen heeft.
§2. De belasting is verschuldigd voor het innemen van een vaste standplaats gelegen op het openbaar
domein.
§3. De belasting wordt per standplaats en per verkoopkraam gevestigd voor het volledige jaar.
Artikel 4: Tarief
§1. De belasting voor de verkoopkramen opgesteld op het openbaar domein bedraagt:

Forfaitair tarief

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 2.545

€ 5.166

€ 5.243

€ 5.321

€ 5.400

€ 5.481

§2. Voor stopzettingen in de loop van een aanslagjaar wordt de belasting vastgesteld in twaalfden van
de voormelde bedragen pro rata het aantal maanden exploitatie in het aanslagjaar. De maand
waarin de stopzetting gebeurt wordt nog als een volle maand meegerekend.
§3. Voor nieuwe vestigingen of overnames tijdens het aanslagjaar wordt de belasting vastgesteld in
twaalfden van de voormelde bedragen pro rata het aantal maanden exploitatie in het aanslagjaar.
De maand waarin de exploitatie begint of de maand waarin een overname gebeurt wordt als een
volle maand meegerekend.
Artikel 5: Vrijstelling
De belasting is niet verschuldigd op:
- de exploitanten van frituur- en andere verkoopkramen die onder het toepassingsgebied vallen van
de belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of openbaar domein naar aanleiding van het occasioneel gebruik voor commerciële evenementen en activiteiten.
- de exploitanten van frituur- en andere verkoopkramen die onder het toepassingsgebied vallen van
het gemeentelijk reglement voor ambulante activiteiten.
- de exploitanten van frituur- en andere verkoopkramen die onder het toepassingsgebied vallen van
het gemeentelijk reglement voor de verkoop van frites en gebak op de Markt.
Artikel 6: 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.
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Artikel 7: Opheffing en inwerkingtreding
§1. De belastingverordening op de verkoopkramen opgesteld op het openbaar domein, vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.
§2. Dit belastingreglement treedt vanaf 1 januari 2020 in werking.
§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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