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VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP HET PLAATSEN VAN CABINES OP HET STRAND - 
2020-2025

Gelet op artikel 162 en 170 §4 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 2e lid,14°;

Gelet op de omzendbrief van 19 februari 2019 nr. ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Overwegende de inspanningen die de gemeente levert voor het nivelleren van het strand, het rein houden van het 
strand, de baden- en strandinfrastructuur en de reddingsdienst aan zee ten behoeve van de badgasten;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT: Met 26 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, 
Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, 
Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Dirk Decorte, 
Sam De Rechter), 1 stem tegen (Dominique Wolter Hofmans)

Art.1: Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse gemeentelijke belasting gevestigd op het 
plaatsen van cabines op het strand.

Art.2: Het plaatsen van cabines is onderworpen aan de schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en 
Schepenen, alsook aan het betalen van een jaarlijkse belasting. Deze machtiging is enkel geldig voor de duur van het 
badseizoen zoals vastgesteld in het plaatselijk algemeen politiereglement.

Art.3: De verzoekschriften tot machtiging moeten jaarlijks hernieuwd worden voor 15 maart, zulks teneinde alle 
moeilijkheden te voorkomen en tot het nemen van alle nodige schikkingen voor het opmaken van een 
rangschikkingslijst voor de verdeling van het aantal aangezochte plaatsen.

Art.4: De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld als volgt:
- 100,00 euro per cabine van maximum 4 vierkante meter, uitsluitend dienend voor eigen gebruik van de eigenaar-
aanvrager en zijn gezin. 
– 30,00 euro per cabine van maximum 4 vierkante meter, uitsluitend dienend voor eigen gebruik van school- en 
vakantiekolonies, eigenaars van de betreffende cabines. 
– 150,00 euro per cabine van maximum 4 vierkante meter, niet uitsluitend dienend voor eigen gebruik door de 
eigenaar-aanvrager en zijn gezin. 
De cabines welke ter beschikking gesteld worden, al dan niet tegen betaling van een prijs, aan derden door private 
personen, handelaars, feitelijke verenigingen of rechtspersonen worden beschouwd als cabines niet uitsluitend dienend 
voor eigen gebruik van de eigenaar-aanvrager en zijn gezin.

Art.5: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die de machtiging tot plaatsing heeft 
aangevraagd. De eigenaar van de cabine is de belasting hoofdelijk verschuldigd.

Art.6: De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs of door overschrijving op de 
bankrekening van het gemeentebestuur.
Vooraleer de machtiging te verlenen dient het bedrag van de belasting in handen van de financieel directeur van de 
gemeente of op de gemeenterekening in bewaring gegeven. Deze bewaargeving brengt geen interesten op.
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.
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