
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2015 

HERVASTSTELLING BELASTING VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERGUNNING VOOR HET GEBRUIK VAN 
HET STRAND VOOR HET VISSEN MET STAANDE NETTEN - PERIODE 2016-2019. 

Art.1:  Er wordt voor de periode vanaf 01.01.2016 tot en met 31.12.2019 een contantbelasting gevestigd, 

verschuldigd voor de afgifte van een vergunning voor privatieve ingebruikname van een deel van 
het strand met het doel er te vissen met staande netten. 

Art.2 :  De belasting voor de afgifte voor een vergunning voor het visseizoen 01.01.2016 tot 31.05.2016 
wordt vastgesteld op 15 euro per standplaats.  

De belasting voor de afgifte van een vergunning in jaar N voor het visseizoen 01.10 (van jaar N) 
tot 31.05 (van jaar N +1) wordt vastgesteld op 25 euro per standplaats. 

Art.3:  De belasting moet contant of per overschrijving worden betaald bij de afgifte van de vergunning 
om een deel van het strand te mogen gebruiken met het oog er te vissen met staande netten. 
Tegen betaling van de vastgestelde belasting ontvangt elke visser een vergunning met 
identificatienummer. 

Art.4:  De belasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die de vergunning tot 
vissen met staande netten heeft aangevraagd. 

Art. 5:  Indien de aanvrager die houder van de vergunning is, deze voortijdig beëindigt, is er geen 
terugbetaling prorata de niet gebruikte periode van de afgeleverde vergunning.  

Art.6:  De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs of door overschrijving 
op de bankrekening van het gemeentebestuur. 

Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

Art.7:  De belasting voor het gebruik van het strand voor het vissen met staande netten- periode 2013-
2019 – hervaststelling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012 wordt 
opgeheven.. 


