
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016 

BELASTINGREGLEMENT OP DE TOERISTISCHE VERBLIJFPLAATSEN GELEGEN IN ZONES VOOR 
VERBLIJFSRECREATIE - PERIODE 2017-2019 - HERVASTSTELLING. 

Art. 1:  Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de 

toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie op het grondgebied van de 
gemeente Koksijde. 

Art. 2:  In dit besluit wordt verstaan onder: 
2.1. “zone voor verblijfsrecreatie”: de zone gelegen in een bestemming verblijfsrecreatie volgens het 

gewestplan of die ressorteert onder de gebiedscategorie ‘recreatie’ meer bepaald verblijfsrecreatie zoals 
bepaald in art. 2.2.3 VCRO overeenkomstig de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De kampeerterreinen 
worden voor de toepassing van dit belastingreglement niet begrepen in een zone voor verblijfsrecreatie; 

 
2.2. “toeristische verblijfplaats”:  

2.2.1. een mobiele verblijfplaats in de vorm van een tent, een vouwwagen, een kampeerauto, een 
rijcaravan, stacaravan of mobilhome of elk ander vergelijkbaar verblijf dat mobiel is, bestemd voor 
verblijfsrecreatie door toeristen; 
2.2.2. een niet-mobiele verblijfplaats in de vorm van een chalet, een bungalow, een vakantiewoning, 
een vakantiehuis(je), een trekkershut, een paviljoen, een appartement of elk ander vergelijkbaar 
verblijf, bestemd voor toeristen en die dient te beschikken over een stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning of waarvan aan de hand van een stedenbouwkundig uittreksel kan 
blijken dat het verblijf vergund is of wordt geacht vergund te zijn; 

 
2.3. “toerist”: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke 

ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn 
alledaagse leefomgeving en ongeacht of deze persoon eigenaar, huurder of gebruiker ten kosteloze titel 
is van dat ander verblijf. De alledaagse leefomgeving is de hoofdverblijfplaats waar de betrokken 
persoon zijn domicilie heeft. 
 

Art. 3:  De belasting wordt gevestigd op elke toeristische verblijfplaats gelegen in een zone voor 
verblijfsrecreatie volgens de toestand op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting is ondeelbaar 
en verschuldigd voor het ganse jaar. 
 

Art. 4:  De belasting bedraagt  voor elke toeristische verblijfplaats gelegen in een zone voor 
verblijfsrecreatie: 

 

Aanslagjaar Tarief per mobiele 
verblijfplaats 

Tarief per niet-mobiele 
verblijfplaats 

Aanslagjaar 2015 364,00 euro 749,00 euro 

Aanslagjaar 2016 371,00 euro 764,00 euro 

Aanslagjaar 2017 379,00 euro 779,00 euro 

Aanslagjaar 2018 386,00 euro 795,00 euro 

Aanslagjaar 2019 394,00 euro 811,00 euro 

 
 
Art. 5: §1. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die eigenaar is van de toeristische 

verblijfplaats. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer de toeristische verblijfplaats (al dan niet tegen 
betaling) verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Indien echtgenoten samen eigenaar zijn, 
dan volstaat dat de aanslag gevestigd wordt ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste 
echtgenoot is de belasting hoofdelijk verschuldigd. 

§2. In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door 
de natuurlijke of rechtspersoon die vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachthouder is. De 
natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is, is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 
Indien echtgenoten samen een recht van vruchtgebruik of opstal of erfpacht hebben, dan volstaat 
dat de aanslag gevestigd wordt ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot 
is de belasting hoofdelijk verschuldigd. 

§3. In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn deel. Indien 
echtgenoten samen mede-eigenaar zijn, dan volstaat dat de aanslag gevestigd wordt ten name van 
één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot is de belasting hoofdelijk verschuldigd. 

§4. In geval van multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen 
deel. Indien echtgenoten samen multi-eigenaar zijn, dan volstaat dat de aanslag gevestigd wordt 
ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot is de belasting hoofdelijk 
verschuldigd. 

Art. 6:  De toeristische verblijfplaats die leeg staat op 1 januari van het aanslagjaar, wordt niet belast, 
indien de leegstand vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar schriftelijk, 
ondertekend en gedateerd aan het college van burgemeester en schepenen wordt gemeld. 
Leegstand houdt in dat er niet kan verbleven worden door het cumulatief ontbreken van huisraad 
en van meubelen en van gordijnen. 



Art. 7:  De belasting op toeristische verblijfplaats gelegen in zones voor verblijfsrecreatie is niet van 
toepassing op de toeristische verblijfplaats die blijkens een voorlopige of definitieve inschrijving in 
het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt of 
waarvoor een declaratief attest van woonrecht wordt vastgesteld op de wijze bepaald in het besluit 

van de Vlaamse regering betreffende de declaratieve attestering van het bestaan, het niet bestaan 
of het verval van het woonrecht in de zin van artikel 5.4.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

 
Art. 8:  De belasting op tweede verblijven is niet van toepassing op de toeristische verblijfplaats gelegen in 

zones voor verblijfsrecreatie. 
 
Art. 9:  De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 

2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
de provincie- en gemeentebelastingen. 

 
Art. 10: Het belastingreglement van 22 december 2014 op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones 

voor verblijfsrecreatie - periode 2015-2019 wordt opgeheven vanaf aanslagjaar 2017. 


