
 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 
GEMEENTE KOKSIJDE 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE 

OP : 21 december 2015 

Tegenwoordig : L.Deltombe, voorzitter; 
M.Vanden Bussche, burgemeester; 

J.Loones, S.Anseeuw, D.Geersens, D.Dawyndt, A.Serpieters, 
L.Van Hove, schepenen; 
G.Delie, schepen OCMW-voorzitter (raadgevend lid); 
G.Decorte, P.Casselman, R.Gantois, F.Devos, A.Cavyn, C.Castelein , 
C. Bakeroot, I.Vancayseele, B.Dalle, E.Van Herck, H.Ghyselen, 
G.Verhaeghe, R.Mouton, I.Vandekeere, P.Hillewaere, A.Hancke, 
G.Vandenbroucke, J.M.Dewulf, raadsleden; 
J.Stekelorum, secretaris 

DE GEMEENTERAAD, 
Bijeengeroepen overeenkomstig en ingevolge art. 19, 20 en 21 van het 
gemeentedecreet 
 

24.  HERVASTSTELLING MILIEUBELASTING - PERIODE 2016-2019. 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikelen 42 §3 en 43 §2 15°; 

Gelet op 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 gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit van 10 juni 2011 nr. BB-2011/1 van de heer Geert 
Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;  

Gelet op de bepalingen opgenomen in het afvalstoffendecreet, het Vlarea, het uitvoeringsplan huishoudelijke 
afvalstoffen, waarin aan de gemeentebesturen bepaalde taken  worden opgelegd in verband met het 
voorkomen, het verwijderen en het beheren van afvalstoffen; 

Gelet op de inspanningen die gemeente doet om de gemeente rein te houden (afvalbeheer, openbare reiniging, 
natuurbescherming, milieubeheer…….);  

Overwegende dat door het gemeentebestuur volgende dienstverlening aangeboden wordt: 
- het reinigen van het strand, het openbaar domein, pleinen, wegen, voetpaden en parken en voorzien van 
openbare afvalbakken; 
- het onderhoud van de groenvoorzieningen, bermen en hagen; 
- voorzien van hondentoiletten in bepaalde leefkernen; 
- openbare toiletten; 
- acties naar hondenpoepvoorkoming; 
Overwegende dat de gemeente instaat voor volgende diensten: 
- het ophalen van het gewoon huishoudelijk restafval, met hogere frequenties in zones met tweede verblijven; 
- het ophalen van oud papier en karton en van Plastiek-Metaal-Drankkartons (PMD zakken); 
- het gebruik van glascontainers in bepaalde leefkernen; 
- het gebruik van molokcontainers in kernen met sterke concentratie tweede verblijven; 
- het gebruik van het containerpark voor diverse afvalfracties; 
- het reinigen van de openbare weg; 
- natuurbescherming en natuureducatie ; 
- preventieve en repressieve acties; 

Overwegende dat deze dienstverleningen een belangrijke financiële last uitmaken voor de gemeente;  

Gelet op de inspanningen die de gemeente doet om de verontreiniging van het leefmilieu te voorkomen en te 
beperken; 

Overwegende dat een sociale correctie wordt toegepast voor de hoofdverblijfplaats in Koksijde van gezinnen 
waarvan minstens één lid in aanmerking komt voor de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor 
geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting die stelt dat het tarief voor één jaar wordt bevroren en meteen 
meldt dat het volume van restafval verminderd is in de gemeente 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer de gemeente zal overgaan naar een systeem van de vervuiler 
betaalt zoals vroeger reeds gesteld; schepen Serpieters meldt dat er wel degelijk een aantal initiatieven 
momenteel worden opgestart die hiertoe moeten leiden; raadslid Mouton vraagt dan ook om ten gepaste tijde 
de milieubelasting te herzien in functie van dit principe 

BESLUIT: goedgekeurd met unanimiteit 



Art.1:  Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentelijke milieubelasting 
gevestigd. 

Art.2:  §1. De belasting is verschuldigd : 

a) voor de woongelegenheden betrokken door in de gemeente Koksijde gedomicilieerde personen : 

 
door het hoofd van ieder gezin, ingeschreven in de bevolkingsregisters van Koksijde op 01 
januari van het belastingjaar. Als hoofd van een gezin wordt beschouwd de referentiepersoon 
zoals opgenomen in het bevolkingsregister van Koksijde, in die woongelegenheid. Indien geen 
referentiepersoon is aangeduid, dan is het hoofd van het gezin de oudste persoon ingeschreven 
in het bevolkingsregister in die woongelegenheid. De leden van het gezin zijn de belasting 
hoofdelijk verschuldigd. 

b) voor de (zomer)verblijven waar niemand gedomicilieerd is: 
volgens de toestand op 01 januari door de eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter of de 
houder van een levenslang bewoningsrecht, naargelang van eigendomsrecht, respectievelijk 
vruchtgebruik, erfpacht of verschaffen van een levenslang bewoningsrecht. 

c) voor de industriële exploitaties of landbouwexploitaties of handelsexploitaties of magazijnen of de 
vrije beroepen of zelfstandige activiteit uitoefenen van om het even welke aard die op 01 januari 
van het belastingjaar in Koksijde gevestigd zijn :  
door de exploitant of beoefenaar op die datum.  
Indien de industriële exploitatie of landbouwexploitatie of handelsexploitatie of magazijn of de 
vrije beroepsexploitatie of zelfstandige activiteit op 1 januari van het aanslagjaar niet uitgebaat 
wordt, is de belasting verschuldigd door de eerste uitbater of vrije beroepsbeoefenaar die in de 
loop van het belastingjaar de exploitatie aanvangt. 
De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

d) voor de kampeerterreinen : door de persoon die op 01 januari van het belastingjaar het 
kampeerterrein exploiteert. 

§2. Onder gezin wordt verstaan : hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een vereniging 
van twee of meer personen die, al dan niet door familieverbanden verbonden, gewoonlijk in één 
en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenleven, (zoals omschreven in de 
algemene onderrichtingen van de bevolkingsregisters).  
Wanneer volgens de inschrijving in de bevolkingsregisters meerdere gezinnen samenwonen, 
worden deze elk afzonderlijk belast. 

Art.3:  §1. De belasting wordt vastgesteld volgens volgende onderverdeling : 

* tot de eerste categorie (A) behoren  de woongelegenheid betrokken door een op het adres van die 
woongelegenheid in de gemeente Koksijde gedomicilieerde gezin 
waarvan minstens één lid geniet van de voorkeurtarieven inzake de 
verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen 

* tot de tweede categorie (B) behoren  - de woongelegenheden betrokken door een op het adres van die 
woongelegenheid in de gemeente Koksijde gedomicilieerde gezin met 
uitzondering van deze behorend tot de eerste categorie (A) 
- de (zomer)verblijven waar niemand gedomicilieerd is 

* tot de derde categorie (C) behoren de industriële of landbouwexploitaties of handelsexploitaties of de 
magazijnen of de vrije beroepen of zelfstandige activiteiten 

* tot de vierde categorie (D) behoren de kampeerterreinen 
 
de hotels, pensions, verhuurders van gemeubelde kamer(s),  
vakantie-, kinder- en rusthuizen of andere gemeenschappelijke 

(zomer)verblijfseenheden 

§2. De aanslagvoeten worden per aanslagjaar per categorie als vermeld in §1 als volgt vastgesteld : 

aanslagjaar categorie A categorie B categorie C categorie D 

2016 78 177 234 234 

2017 80 180 239 239 

2018 81 184 244 244 

2019 83 188 248 248 

§3. De belastingsplichtige die zijn gezin en zijn vrij beroep, industriële exploitatie of 
handelsexploitatie of zelfstandige activiteit in één en hetzelfde gebouw heeft ondergebracht, wordt 
- wat de woongelegenheid van het gezin en de exploitatieruimte betreffen - slechts éénmaal in de 
belasting aangeslagen, namelijk in de categorie die aanleiding heeft tot heffen van de hoogste 
belasting. 



§4. In de vierde categorie (D) wordt de aanslagvoet van §2 toegepast per groep slaapgelegenheden 
van 30 personen of gedeelte ervan.  
Voor het bepalen van het aantal slaapgelegenheden worden in aanmerking genomen de 
éénmansbedden, de tweepersoonsbedden (aan te rekenen voor twee personen) die voor de 

bewoners, uitbaters of gebruikers, voor het personeel en voor vreemdelingen en vakantiegangers 
ter beschikking gesteld zijn. 
Voor het bepalen van het aantal slaapgelegenheden op kampeerterreinen wordt elke standplaats 
voor caravan, chalet of mobilhome gelijkgesteld met drie slaapgelegenheden. 

Art.4:   De belasting is ondeelbaar per jaar verschuldigd. 

Art.5:  Zijn van de belasting vrijgesteld, de Staats- en Provinciale diensten van openbaar nut. 

Art.6:  De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, krachtens 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. 

Art.7:  Het belastingreglement op de milieubelasting periode 2013-2019 goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 21 december 2012 wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2016. 

Art.8:  Deze beraadslaging wordt ter kennisgeving aan de Hogere Overheid overgemaakt. 
 
Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven. 
Namens de leden van de raad. 
De secretaris, De voorzitter, 
get. J. Stekelorum get. L. Deltombe 

_________________________________ 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De secretaris, De voorzitter, 

Joeri STEKELORUM Luc DELTOMBE 

(get.) (get.) 


