
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2015. 

HERVASTSTELLING MILIEUBELASTING - PERIODE 2016-2019. 

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. 


