Belastingreglement op het plaatsen van strandcabines en het uitbaten van een gedeelte van de
geconcessioneerde strandzone te Zeebrugge

Datum vaststelling gemeenteraad
Geldigheidsduur

: 25/11/2013
: 01/01/2014 – 31/12/2019

Artikel 1. Definitie
§1 Strandcabine: onder strandcabine wordt verstaan, de cabines zoals omschreven in artikel 53 van de
gecoörineerde politieverordening met betrekking tot strand en duin, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 4 september 2007.
§2 Concessie: overeenkomst waarbij het college van burgemeester en schepenen of het Vlaamse gewest
aan een aanvrager een toestemming verleent, welke in principe niet kan overgedragen worden, noch
geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Deze concessie is precair wat wil zeggen dat zij kan ingetrokken worden na gemotiveerde beslissing.
§3. De geconcessioneerde strandzone: een zone strand in concessie van het gemeentebestuur. Het college
van burgemeester en schepenen bepaalt de zones.

Artikel 2. Heffingstermijn
De stad Brugge heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op het plaatsen van
strandcabines en het uitbaten van een gedeelte van de geconcessioneerde strandzone te Zeebrugge.
Artikel 3. Belastingplichtige en belastbare grondslag
De belasting is verschuldigd door natuurlijke- of rechtspersoon die de vergunninghouder is van de
strandcabine en/of de stranduitbater van een gedeelte van de geconcessioneerde strandzone te Zeebrugge.
Artikel 4: Tarief strandcabine
§1.Het bedrag van de belasting wordt bepaald op 140 euro voor de strandcabines die evenwijdig met de
Zeedijk opgesteld worden. Voor de strandcabines die haaks op de Zeedijk met de achterzijde tegen
mekaar opgesteld worden bedraagt de belasting 120 euro.
§2.Deze bedragen worden respectievelijk tot 120 euro en 100 euro herleid wanneer het gezinshoofd drie
kinderen beneden de 18 jaar ten laste heeft. Deze vermindering geldt alleen voor één strandcabine.
Voor de beoordeling van de vrijstelling wordt als referentiedatum 1 januari van het aanslagjaar genomen.
Artikel 5: Tarief geconcessioneerde strandzone
§1.Het uitbatingsgebied van het strand is in zones ingedeeld. De stranduitbaters betalen per aanslagjaar en
per zone een belasting van 1 euro per vierkante meter.
§2.De stranduitbaters mogen hun eigen strandcabines kosteloos plaatsen rekening houdende met de
voorwaarden van de gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duin, goedgekeurd
in de gemeenteraad van 4 september 2007.
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Artikel 6: Niet-plaatsen strandcabine of onbeschikbaarheid strand
§1.Het niet-plaatsen van een strandcabine dient schriftelijk gemeld te worden bij financiën/fiscaliteit voor 1
juni van het aanslagjaar. Indien voor deze datum geen schriftelijke melding wordt gemaakt van nietplaatsing, blijft de belasting verschuldigd. Geen enkele terugbetaling van het recht op het plaatsen van
strandcabines wordt vanaf 1 juni van het aanslagjaar toegestaan ingeval van niet-plaatsing.
§2.Indien er ingevolge de onbeschikbaarheid van het strand, strandcabines niet op de vooropgestelde data
kunnen opgesteld worden, wordt aan betrokkene een terugbetaling toegekend evenredig de
onbeschikbaarheidsperiode.
Artikel 7. Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§1.De invordering van deze belasting zal geschieden als een contantbelasting, dit door middel van een
betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijn van 8 dagen, wordt de
belasting ingevorderd bij wijze van een kohier, overeenkomstig de voorschriften van het decreet van 30
mei 2008 en de wijzigingen van het decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
§2.De belasting moet door de stranduitbaters, tegen ontvangstbewijs, als volgt betaald worden:

•
•

de helft in de maand juni van het aanslagjaar
het saldo vóór eind augustus van het aanslagjaar.

Artikel 8. Inwerkingtreding
§1. De belasting treedt in werking op 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
§2. De belastingverordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
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