Belastingreglement op de vertoningen en
vermakelijkheden
hervastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2015
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 16 december 2015

Artikel 1 : Definitie
Onder vertoningen en vermakelijkheden wordt verstaan allerhande voorstellingen die, onder welke
vorm ook, tegen betaling of inkomrecht aan publiek worden getoond. Hierbij zijn inbegrepen alle acts,
concerten, demonstraties, evenementen, exhibities, exposities, filmvoorstellingen, musea, manifestaties, musicals, parades, schouwspelen, spektakels, opvoeringen, presentaties, taferelen, tentoonstellingen en uitstallingen.
Artikel 2 : Heffingstermijn
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op het aantal verkochte
tickets van de vertoningen en vermakelijkheden met een tijdelijk of permanent karakter tijdens het
aanslagjaar.
Artikel 3 : Belastingplichtige
De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die op het grondgebied van de stad openbare
vertoningen of vermakelijkheden organiseert en die aan bezoekers of deelnemers toegangsgeld vraagt
of om het even welk recht doet betalen.
Indien de identiteit van de organisator niet kan achterhaald worden, worden achtereenvolgens de
huurder, de onderhuurder, de uitbater en de eigenaar van de zaal of inrichting als organisator
beschouwd.
Artikel 4 : Belastbaar feit en grondslag
Als belastbare feiten worden beschouwd:
1. De vertoningen van filmvoorstellingen in zalen.
2. Alle andere vormen van actieve of passieve recreatie voor bezoekers in complexen, zalen, ruimten
of open lucht:
a. die uitsluitend voor kinderen tot 14 jaar bedoeld zijn,
b. die zowel voor kinderen en/of volwassenen, ongeacht de leeftijd, bedoeld zijn en waarbij geen
gratis toegang aan de Brugse inwoners wordt aangeboden.
c. die zowel voor kinderen en/of volwassenen, ongeacht de leeftijd, bedoeld zijn en waarbij wel
gratis toegang aan de Brugse inwoners wordt aangeboden.
Artikel 5 : Tarief van de belasting
§1. Het tarief van de belasting bedraagt forfaitair 0,50 euro per betalende deelnemer of bezoeker
voor de vertoningen omschreven in artikel 4.1.
§2. Het tarief van de belasting bedraagt forfaitair 0,20 euro per betalende deelnemer of bezoeker
voor de aangeboden recreatie omschreven in artikel 4.2a.
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§3. Het tarief van de belasting bedraagt een forfaitair bedrag afhankelijk van de toegangsprijs van
een inkomticket per betalende deelnemer of bezoeker zoals omschreven in artikel 4.2b en is
vastgesteld op:
Toegangsgeld inkomticket (exclusief BTW)
Maximaal 10,00 EUR
Tussen 10,01 en 15,00
Tussen 15,01 en 19,00
Tussen 19,01 en 29,00
Tussen 29,01 en 50,00
Tussen 50,01 en 70,00
Meer dan 70,00 EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Forfaitair tarief per verkocht
inkomticket
0,40 EUR
0,55 EUR
0,70 EUR
0,85 EUR
1,20 EUR
2,25 EUR
3,00 EUR

§4. Het tarief van de belasting bedraagt een forfaitair bedrag afhankelijk van de toegangsprijs van
een inkomticket per betalende deelnemer of bezoeker zoals omschreven in artikel 4.2c en is
vastgesteld op:
Toegangsgeld inkomticket (exclusief BTW)
Maximaal 10,00 EUR
Tussen 10,01 en 15,00
Tussen 15,01 en 19,00
Tussen 19,01 en 29,00
Tussen 29,01 en 50,00
Tussen 50,01 en 70,00
Meer dan 70,00 EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Forfaitair tarief per verkocht
inkomticket
0,20 EUR
0,27 EUR
0,35 EUR
0,42 EUR
0,60 EUR
1,12 EUR
1,50 EUR

§5. Voor alle vertoningen of vermakelijkheden vermeld in artikel 4 worden de tickets, die verkocht
worden via de Brugge City Card, niet meegerekend voor de berekening van de belasting.
Artikel 6 : Aangifteplicht
1. De belasting gebeurt op aangifte waarbij de belastingplichtige op het einde van elk kwartaal van
het betrokken aanslagjaar opgave doet van het aantal betalende bezoekers dat aan de activiteit
heeft deelgenomen of de manifestatie heeft bezocht. Hiertoe stuurt het stadsbestuur jaarlijks en
vóórafgaand het eind van elk kwartaal een aangifteformulier aan de belastingplichtige. Een
belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft gekregen, moet bij het stadsbestuur zelf een
aangifteformulier aanvragen.
2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het model van aangifteformulier vast.
Artikel 7 : Aanslag van ambtswege
1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om de belasting van ambtswege te
vestigen bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige.
2. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt, naar gelang de noodwendigheden van het
geval, of ze van deze mogelijkheid gebruik maakt of niet. In het geval het College opteert voor
een aanslag van ambtswege, dienen de procedurevoorschriften gevolgd te worden zoals vermeld
in § 3 en volgende van dit artikel. De belasting van ambtswege wordt gevestigd op basis van de
gegevens waarover de administratie beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep.
3. Vooraleer tot een aanslag van ambtswege over te gaan, betekent het College van Burgemeester
en Schepenen, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure,
de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven om zijn schriftelijke opmerkingen aan het stadsbestuur mede te delen.
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5. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt of het met de schriftelijke opmerkingen
rekening houdt en vestigt de aanslag van ambtswege pas na het verstrijken van de termijn van 30
kalenderdagen, behoudens wanneer de rechten van de gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren. Het College beschikt over een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het
aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, om tot een ambtshalve aanslag over te gaan.
In geval van bedrieglijke handelingen, wordt die termijn met twee jaar verlengd.
6. In geval van aanslag van ambtswege dient de belastingplichtige het bewijs te leveren van de
juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
Artikel 8 : Belastingverhoging
1. Bij een aanslag van ambtswege wordt een belastingverhoging toegepast. De verhoging bedraagt
10% bij een eerste overtreding, 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en
volgende overtreding. De belastingverhoging mag het dubbel van de verschuldigde belasting niet
overschrijden.
2. De belastingverhoging wordt ingekohierd samen met de aanslag van ambtswege zelf.
Artikel 9 : Algemene bepalingen betreffende inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§1. De personen of rechtspersonen die onder de toepassing vallen van deze verordening zijn
vrijgesteld inzake de belastingverordening op het uitoefenen van een economische activiteit.
§2. De invordering van de belasting zal geschieden bij middel van een kohier, overeenkomstig de
voorschriften van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012.
§3. De belasting 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 zoals betreffende het WIB 1992.
§4. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed
zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar
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
§5. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en zijn latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstuk
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolging) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 10 : Inwerkingtreding
§1. Deze verordening vervangt vanaf 1 januari 2016 het belastingreglement op de vertoningen en
vermakelijkheden, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 november 2014.
§2. Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid toegezonden.

_____
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