
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012. 

BELASTING OP DE TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN - PERIODE 2013-2019 - 

HERVASTSTELLING. 

Art.1:  Voor de periode van 01.01.2013 tot en met 31.12.2019 wordt een belasting geheven ten laste van 

de gebruikers van het openbaar domein, waarvoor door het College van Burgemeester en Schepenen 
een vergunning werd afgeleverd. 

Art.2:  §1 Het openbaar domein mag niet gebruikt worden voor handelsdoeleinden, tenzij machtiging van 
de burgemeester en mits betaling van het hieronder vastgestelde jaarlijkse belasting : 

 a) 12,50 euro per m² met een minimum van 50,00 euro voor het plaatsen van windschermen, 
open terrassen, stoelen en tafels, tentoonstellingsstanden, koopwaar, reklameborden of –blokken 
of reklamestanden ongeacht de materialen waarin ze zijn uitgevoerd. 

 b) 30,00 euro per m² met een minimum van 250,00 euro voor gesloten uitneembare en voor 
gesloten vaste terrassen. 

 §2.Het tarief wordt toegepast per jaar, ongeacht de duur van het werkelijk gebruik van het 
openbaar domein. 

 De belaste oppervlakte wordt berekend op basis van de vergunde oppervlakte.  

 De vergunning dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen en in 
overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 31 van het Algemeen Politiereglement van 
Koksijde. 

 Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd. 

 Buiten de vergunde oppervlakte mag het openbaar domein door geen enkel voorwerp worden 
ingenomen of bezet. 

Art.3:  De belastingplichtige is de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die de vergunning heeft 
aangevraagd om de windschermen, open of gesloten uitneembare of gesloten vaste terrassen, 
stoelen en tafels, tentoonstellingsstanden, koopwaar, reklameborden of –blokken of 
reklamestanden ongeacht de materialen waarin ze zijn uitgevoerd, te plaatsen.  

 De eigenaar van deze materialen is de belasting hoofdelijk verschuldigd. 

Art.4:  De vergunningen tot gebruik, hebben het karakter van gedoogzaamheden. 

 De gemeente zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van de 
gedeelten van het openbaar domein en de erop geplaatste voorwerpen. 

 De vergunninghouder draagt alle verantwoordelijkheid. 

 De vergunningen zijn precair. 

 De Burgemeester of het College van Burgemeester en Schepenen kan ze ten allen tijde intrekken. 
In dit geval wordt een gedeelte van het reeds betaalde plaatsrecht terugbetaald, evenredig aan het 
aantal volle maanden onttrekking van het gebruik van het openbaar domein. 

 De vergunninghouder zal evenwel om geen reden schadelloosstelling kunnen vorderen gezien de 
vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend. 

Art.5:  De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

Art.6:  Het belastingreglement op terrassen openbaar domein periode 2008-2012, goedgekeurd op 
19.12.2007 wordt opgeheven met ingang van 01.01.2013. 

Art.7:  Deze beraadslaging wordt ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 


