Belastingreglement op het plaatsen van
strandcabines en het uitbaten van geconcessioneerde strandzones
vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2019
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 27 november 2019

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 41, 162 en 170§4 van de Grondwet;
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;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287 en 288, inzake de bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de
besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen; zoals gewijzigd;
Gelet op de gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duin, laatst gewijzigd door
de gemeenteraad van 25 juni 2019;
Overwegende dat het plaatsen van strandcabines en het uitbaten van geconcessioneerde strandzones
hinder en vervuiling veroorzaken;
Overwegende dat het stadsbestuur verantwoordelijk is voor het onderhoud, het toezicht en het nivelleren van het strand;
Overwegende dat het stadsbestuur personeel en materiaal moet inzetten om in het onderhoud en toezicht te voorzien;
Overwegende dat het derhalve verantwoord is om de kosten hiervan te recupereren op de vergunninghouder van een strandcabine of de stranduitbater van een geconcessioneerde strandzone;
Overwegende dat de geldigheidstermijn van de belastingverordening op het plaatsen van strandtenten
en het uitbaten van een gedeelte van de geconcessioneerde strandzone te Zeebrugge, vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2013, vervalt op 31 december 2019;
Gelet op de financiële toestand van het stadsbestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Artikel 1: Definities
§1. Strandcabine: onder strandcabine wordt verstaan, de cabines zoals omschreven in artikel 53 van
de gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duin, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2019.
§2. Concessie: overeenkomst waarbij het College van Burgemeester en Schepenen of het Vlaams
Gewest toestemming aan een aanvrager 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 van het College.
§3. De geconcessioneerde strandzone: een zone strand in concessie van het stadsbestuur. Het
College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de zones.
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Artikel 2: Heffingstermijn
De stad Brugge vestigt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting op het plaatsen van strandcabines en het uitbaten van een gedeelte van de geconcessioneerde strandzone.
Artikel 3: Belastingplichtige en belastbare grondslag
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die tijdens het aanslagjaar de
vergunninghouder is van een strandcabine of vergunninghouder als stranduitbater is van een gedeelte
van de geconcessioneerde strandzone.
Artikel 4: Tarief strandcabine en strandzones
§1. Het bedrag van de belasting voor het plaatsen van strandcabines wordt volgens de toegekende
vergunning bepaald op:
140 euro, voor de strandcabines opgesteld evenwijdig met de Zeedijk ,
120 euro, voor de strandcabines opgesteld haaks en met de achterzijde tegen elkaar met de
Zeedijk,
§2. De tarieven vermeld in artikel 4§1 worden respectievelijk tot 120 euro en 100 euro herleid
wanneer het gezinshoofd drie kinderen beneden de 18 jaar ten laste heeft. Voor de beoordeling van
de vrijstelling wordt 1 januari van het aanslagjaar als referentiedatum genomen en dit volgens de
samenstelling van het gezin zoals ingeschreven in het bevolkingsregister.
§3. Het bedrag van de belasting voor het uitbaten van strandzones wordt volgens de toegekende
vergunning per aanslagjaar en per zone bepaald op 1 euro per vierkante meter.
Artikel 5: Niet-plaatsen strandcabine
§1. Het niet-plaatsen van een strandcabine dient schriftelijk gemeld te worden bij het College van
Burgemeester en Schepenen, t.a.v. dienst financiën/fiscaliteit, Burg 12, 8000 Brugge, vóór 1 juni
van het aanslagjaar. Indien voor deze datum geen schriftelijke melding wordt gemaakt van nietplaatsing, blijft de belasting voor het volledige jaar verschuldigd.
§2. Indien de strandcabines op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen tijdelijk niet
kunnen geplaatst worden, dan wordt de belasting zoals vermeld in artikel 4§1 of 4§2 berekend
pro rata het aantal dagen van beschikbaarheid van het strand.
Artikel 6: Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§1. De invordering van deze belasting zal geschieden als een contantbelasting, door middel van een
betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijn, wordt de belasting ingevorderd bij wijze van een kohier, overeenkomstig de voorschriften van het decreet van
30 mei 2008 en zijn latere wijzigingen.
§2. De kohierbelasting 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 vermeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
§3. De belastingplichtige 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.
§4. 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.
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§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) hoofdstukken 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 vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet
de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 7: Inwerkingtreding
§1. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
§2. 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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