Belastingreglement op de vertoningen en
vermakelijkheden
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 vertoningen en vermakelijkheden, 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 belastingverordening op de vertoningen en vermakelijkheden, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 en geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025;
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op 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;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287 en 288, inzake de
bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Gelet op Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op het feit dat het organiseren van vertoningen en vermakelijkheden een dagelijkse geconcentreerde publiekstoeloop binnen een kort tijdsbestek en binnen eenzelfde beperkte ruimte teweegbrengen, en dat dit kosten voor de stad creëert op het vlak van toezicht, veiligheid, afvalbeheersing
en onderhoud openbaar domein;
Overwegende dat het stadsbestuur van oordeel is dat de dagelijkse concentratie van publiekstoeloop
binnen een kort tijdsbestek en binnen eenzelfde beperkte ruimte voldoende hoog is vanaf 24.000
toeschouwers of deelnemers per jaar;
Overwegende dat het invoeren van een belasting derhalve verantwoord is om de kosten hiervoor deels
te recupereren;
Overwegende dat het invoeren van een belasting geen rem mag zijn op het aanbod, de ontwikkeling,
de inkomprijs en de toegankelijkheid van eender welke vertoning of vermakelijkheid;
Overwegende dat het stadsbestuur opteert voor een forfaitair en billijk belastingtarief, berekend op
elke betalende bezoeker of deelnemer van een vertoning of vermakelijkheid;
Overwegende dat een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk wordt nagestreefd en
dat deze belasting tot doel heeft de organisatoren van vertoningen en vermakelijkheden op het grondgebied financieel te laten bijdragen om de uitgaven van de stad in het algemeen te financieren;
Overwegende dat het stadsbestuur in zijn beleidsnota opteert voor de visie “cultuur voor iedereen” en
bijgevolg de cultuurparticipatie van en voor alle bevolkingsgroepen en kansengroepen wil bevorderen;
Overwegende dat het stadsbestuur hierbij de financiële en andere drempels voor deelname aan alle
vormen van cultuur wenst te verlagen;
Overwegende dat de stad Brugge binnen zijn beleidsvisie er expliciet naar streeft om de organisators
van private musea gratis toegang aan Brugse inwoners te laten verlenen, en dat het bijgevolg verantwoord is om voor een dergelijke organisator in een aangepast belastingtarief te voorzien;
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Overwegende dat de stad Brugge zich als een kind- en jongerenvriendelijke stad wil profileren die
organisators van speeldorpen financieel wil ondersteunen door middel van een aangepast
belastingtarief;
Overwegende dat speeldorpen en indoordorpen, specifiek en uitsluitend voorbehouden voor kinderen
tot en met 15 jaar, overigens een zeer beperkte volkstoeloop hebben;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Beslist:
Artikel 1: Definitie
Onder vertoningen en vermakelijkheden wordt begrepen allerhande voorstellingen en evenementen
voor publiek vermaak, die tegen betaling, onder welke vorm ook, en ongeacht het aantal betalende
bezoekers of deelnemers, wordt georganiseerd.
Artikel 2: Heffingstermijn
Er wordt voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting
gevestigd op de vertoningen en vermakelijkheden met een permanent karakter die tijdens het aanslagjaar op het grondgebied van de stad Brugge georganiseerd worden.
Artikel 3: Belastingplichtige
De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die op het grondgebied openbare vertoningen
of vermakelijkheden organiseert en die daarvoor aan bezoekers of deelnemers toegangsgeld 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: Belastbare activiteit
Voor de toepassing van dit belastingreglement wordt onder belastbare activiteit begrepen:
1.

De vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in complexen, zalen, ruimten of open lucht,
zoals onder meer de bioscopen, pretparken, themaparken en musea.

2.

De vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd zoals vermeld in artikel 4.1, maar waarbij
zowel aan kinderen en/of volwassenen, ongeacht de leeftijd, gratis toegang aan Brugse inwoners
wordt aangeboden.

3.

De vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in complexen, zalen, ruimten of open lucht,
en die uitsluitend en specifiek voor kinderen tot en met 15 jaar zijn voorbehouden, zoals de
speeldorpen of indoordorpen.

Artikel 5: Tarief en grondslag van de belasting
§1. Het tarief van de belasting bedraagt forfaitair 0,50 euro per betalende bezoeker of deelnemer voor
de vertoningen en vermakelijkheden zoals omschreven in artikel 4.1.
§2. Het tarief van de belasting bedraagt forfaitair 0,25 euro per betalende bezoeker of deelnemer voor
de vertoningen en vermakelijkheden zoals omschreven in artikel 4.2.
§3. Het tarief van de belasting bedraagt forfaitair 0,25 euro per betalende bezoeker of deelnemer voor
de vertoningen en vermakelijkheden zoals omschreven in artikel 4.3.
§4. Er wordt geen belasting geheven voor de eerste schijf van 24.000 tickets, vermeld onder §1, §2
en §3.
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Artikel 6. Aangifteplicht
§1. Het stadsbestuur stuurt jaarlijks aan de belastingplichtige een aangifteformulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft gekregen, moet bij het stadsbestuur zelf een aangifteformulier aanvragen. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het model van aangifteformulier vast
§2. De belastingplichtige moet per half jaar het ingevulde, ondertekende en gedateerde aangifteformulier naar de bevoegde stadsdiensten terugsturen. Dit gebeurt binnen de 14 dagen na afloop
van elk half jaar, dus uiterlijk op 15 juli en 15 januari van elk kalenderjaar. Indien de uiterste
indieningsdatum op een zaterdag of een zondag valt, dan wordt de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag verplaatst.
§3. De belasting wordt per half jaar gevestigd op basis van de ingediende aangiftes.
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 artikel 7§3 en volgende. 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.
§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 samen met de aanslag van ambtswege ingekohierd en gevestigd.
Artikel 9. 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.
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§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 10. Inwerkingtreding
§1. Het belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden, gestemd in de gemeenteraad
van 25 november 2019 wordt opgeheven vanaf 1 juni 2020.
§2. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 juni 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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