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Belasting op de badcabines. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 40, §3 van het Decreet over het lokaal bestuur;
 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit – KB/ABB 2019/2 - van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding d.d. 15 februari 2019;
 het algemeen gemeentelijk politiereglement, artikel 535 tot en met 549;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De eigenaar van een badcabine moet het nummer van de cabine inleveren bij het gemeentebestuur
vóór 1 april van het aanslagjaar wanneer hij de cabine niet meer plaatst. Hij blijft immers
belastingplichtig zolang hij een nummer in zijn bezit heeft. Dit vermijdt discussies als de eigenaar
tijdens de seizoenmaanden de cabine niet effectief op het strand plaatst maar wel het nummer nog in
zijn bezit houdt.
De belasting kan daarenboven ook vroeger worden geïnd. Er moet namelijk niet meer worden
gewacht tot de controles op het strand afgelopen zijn.
 Om de plaatsing toe te laten moet het gemeentebestuur het strand nivelleren. Daarvoor moet
personeel en materiaal worden ingezet.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 wordt een belasting geheven op de badcabines.

Art.2:

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de badcabine van zodra hij een
cabinenummer in zijn bezit heeft. Het nummer wordt afgeleverd wanneer voor de eerste maal
de machtiging voor het plaatsen van een badcabine wordt toegekend.
De belasting wordt niet aangerekend wanneer het cabinenummer vóór 1 april van het
aanslagjaar bij het gemeentebestuur wordt ingeleverd. Wanneer de eigenaar het nummer niet
meer kan inleveren wegens verlies of beschadiging ervan, moet hij het gemeentebestuur
daarvan eveneens vóór 1 april op de hoogte brengen.

Art.3:

De belasting bedraagt 50 euro per badcabine.

Art.4:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Art.5:

De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.6:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.7:

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 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 moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) 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 zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.8:

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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