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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - aanpassen permanente 
drainage aan het Abdijmuseum Ten Duinen + onderhoud 4 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

 
 Toelichting Het permanente drainagesysteem van de Duinenabdij werd in 2001 opgestart. 

Momenteel is het jaarlijks contract betreffende het onderhoud ervan verlopen. Om een goede 
werking van het systeem te kunnen garanderen dient men op regelmatige basis onderhoud 
en controle uit te voeren.  
Gezien de leeftijd van de installatie dringen er zich intussen ook grotere ingrepen op. 
Het doel is dan ook een goede werking van de installatie te kunnen garanderen zodat de site 
in alle omstandigheden droog kan blijven. 

De totale raming (nieuwe onderdelen + onderhoud 4 jaar) bedraagt € 99.099,00 incl. btw. 
Op het budget 2016 is € 60.000,00 incl. btw voorzien. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 

Er is in het budget 2016 60.000 € voorzien. De raming ligt een stuk hoger. Indien de 
toewijzing effectief hoger ligt, zal dit moeten aangepast worden in een budget- en eventueel 
meerjarenplanwijziging.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-319/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 60.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  60.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-148 en de raming voor 
de opdracht “Aanpassen permanente drainage aan het Abdijmuseum Ten Duinen 
+ onderhoud 4 jaar”, opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 81.900,00 excl. btw of € 99.099,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Art. 3:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 
 

3. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - aanleg twee dubbele 
padelterreinen te Koksijde-dorp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Padel is een tennisvariant die de voorbije jaren/maanden sterk in de belangstelling is komen 

te staan. Enkele buurgemeenten hebben reeds dergelijke terreinen aangelegd, met groot 
succes. 
De gemeente Koksijde wenst 2 dubbele terreinen aan te leggen bij het tenniscomplex 
Koksijde (waar op heden een mini-veldje en braakliggend terrein is). 

De totale kostprijs wordt geraamd op € 105.000,00 excl. btw of € 127.050,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zullen worden voorzien op het budget 2017. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
Er werd in de meerjarenplanwijzing 3 en budget 2017 (GR 19/12/2016) een budget voorzien 
van 125.000,00 € voor de aanleg van het padelterrein. Dit is dus voldoende voor de 
vooropgestelde raming. Er werd daartegenover wel een ontvangst voorzien van 20.000 euro 
voor een tussenkomst vanuit de tennisclub.  
jaarbudgetrekening : 
Beschikbaar krediet : 125.000,00 €; Gereserveerd krediet : 122.210,00 € 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-159 en de raming voor 

de opdracht “Aanleg twee dubbele padelterreinen te Koksijde dorp”, opgesteld 
door het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 105.000,00 excl. btw of € 
127.050,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Art. 3:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 
 

4. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - aanstelling commissaris-
revisor voor het autonoom gemeentebedrijf Koksijde - jaarrekening 2017-2018-2019 - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Conform het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 243bis, §1 dient de gemeenteraad in 

te staan voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris voor de controle op de 
rekeningen van het AGB. 

De raming voor de dienstjaren 2017-2018-2019 bedraagt € 18.000,00 incl. btw 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 

Budget voorzien door en kosten ten laste van het AGB Koksijde. Geen financiële gevolgen 
voor het budget van de gemeente Koksijde. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-152 en de raming voor 
de opdracht “Aanstelling commissaris-revisor voor het Autonoom 
Gemeentebedrijf Koksijde - Jaarrekening 2017-2018-2019”, opgesteld door het 
Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 14.876,03 excl. btw of € 18.000,00 
incl. btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
 

5. Hervaststelling van reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
 Toelichting We kunnen een onderscheid maken tussen vier verschillende categorieën GAS.  

De GAS 1 zijn de louter administratieve inbreuken zoals het gebruiken van niet-reglementaire 
vuilniszakken, het niet respecteren van het reglement op het containerpark, hondenpoep niet 
verwijderen, privatieve inname van het openbaar domein zonder vergunning… 
Sommige artikelen van het algemeen politiereglement worden eveneens gewijzigd en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op deze manier zijn de GAS 1 ook weer up-
to-date. 

Daarnaast bestaat nog een categorie GAS 2 & GAS 3, de zogenaamde gemengde inbreuken, 
die wel nog strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn via het openbaar ministerie en zo zij niet 
wensen te vervolgen door de sanctionerende ambtenaar. Voor de categorie GAS 3 (de zware 
gemengde inbreuken) bestaat niet de noodzaak om deze via GAS te sanctioneren. Een 
vervolging door het openbaar ministerie is zinvoller. 
Voor de categorie GAS 2 (lichte gemengde inbreuken) stellen we wel voor om nachtlawaai; 
artikel 561, 1° Strafwetboek: ‘Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord’ eveneens te kunnen sanctioneren 
via GAS. We merken een toename van het aantal inbreuken op dit artikel en GAS kan hier 
wel efficiënt zijn. 

Sinds de nieuwe GAS-wet van 2013 bestaat ook GAS 4. Dit zijn parkeerinbreuken die via GAS 
kunnen worden gesanctioneerd (bovenop de gedepenaliseerde parkeerinbreuken die al 
bestonden zoals de blauwe zone en het bewonersparkeren). We verwijzen hiervoor naar het 
door de gemeenteraad van 21 november 2016 goedgekeurd reglement betreffende het 
stilstaan en parkeren. De werkwijze omtrent GAS 2 en GAS 4 worden eveneens besproken in 
overleg met het openbaar ministerie. Dit wordt vastgelegd in een protocolakkoord. 

Verder stellen we voor om GAS ook van toepassing te maken op het reglement betreffende 
de toegang tot de dijk met badges (gelet op de vele misbruiken die we vaststellen) en op het 
nieuwe reglement betreffende de dag- en nachtwinkels. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van de 
gemeente Koksijde wordt hervastgesteld. 
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6. Hervaststelling van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting Een herziening van bepaalde hoofdstukken en bepalingen van het algemeen politiereglement 

dringt zich op. De wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven vanuit de nood aan een andere 
toepassing in de praktijk of het conformeren aan nieuwe regelgeving. We willen met deze 
nieuwe regels van start gaan op 1/1/2017. Dit is in het kader van de handhaving d.m.v. GAS 
ook noodzakelijk.  

In bijlage zit het overzicht van suggesties tot wijziging van het algemeen politiereglement en 
adviezen vanuit de verschillende betrokken en vanuit de externe belangengroepen (strand- 
en paardenvissers). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld 
en heft de gecoördineerde versie van het algemeen politiereglement van 20 april 
2015 op. 

 
 

7. Goedkeuring van overdracht en akte wegenis Dockaertstraat door nv Westhoek Grondmaatschappij en Groep 
Huysentruyt. 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 16 november 2009 werd de verbintenis wegenis 

Dockaertstraat met verkavelaar nv woningbouw Huyzentruyt goedgekeurd. Na aanleg van de 
wegenuitrusting en groenaanleg dient de verkavelaar en de grondeigenaar de wegenis 
kosteloos af te staan aan de gemeente, zodoende deze wegenis op te nemen in het openbaar 
domein. De verkavelaar stelde notaris Wim Maes aan voor de grondoverdracht. De gemeente 
mocht de ontwerpakte ontvangen. De gemeenteraad dient de affectatie van de wegenis tot 
het openbaar domein goed te keuren evenals de voorwaarden tot overdracht uit de 
ontwerpakte. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring overname wegenis Dockaertstraat ten kadaster gekend onder 
Koksijde 5de afdeling, sectie C nummers 136v3, 136y3, 136w3, 136c4 met name 
de overname van lot B met een opp. van 46,9 ca, lot C met een opp. van 24,6 
ca, lot D met een opp.38,8 ca en lot E met een opp. van 2,6 ca voor een totaal 
van 1 a 12,9 ca conform het opleidingsplan van landmeter-expert Johan 
Vandewalle van 11 oktober 2015.  

Art. 2:  Goedkeuring tot affectatie van lot B met een opp. van 46,9 ca, lot C met een 
opp. van 24,6 ca, lot D met een opp.38,8 ca en lot E met een opp. van 2,6 ca 
voor een totaal van 1 a 12,9 ca conform het opleidingsplan van landmeter-expert 
Johan Vandewalle van 11 oktober 2015 tot het openbaar domein.  

Art. 3:  De akte zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 4:  Machtiging te geven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris tot 
ondertekening van de akte. 

 
 

8. Goedkeuring overname en kosteloze afstand grond ter realisatie Sociaal Huisvestingsproject 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee - Kerkwijk Wulpen. 

 
 Toelichting Op de percelen die de Woonmaatschappij Ijzer en Zee kocht van het OCMW Koksijde gelegen 

Kerkwijk-Dorpplaats Wulpen zullen er 14 koopwoningen opgericht worden. Om dit project te 
realiseren dient er nog een grondruil plaats te vinden. De verkavelingsvergunning en het 
tracé van wegenis werd reeds goedgekeurd.  
Een gedeelte grond eigendom van de gemeente Koksijde zal afgestaan worden aan WIJZ met 
een oppervlakte van 173 m². De groenaanleg en wegenis zal afgestaan worden door de WIJZ 
aan de gemeente Koksijde voor een oppervlakte van 3.749 m². Daarnaast zal door de heer 
Wim Goderis een perceel grond van 349 m² afgestaan worden aan de gemeente Koksijde om 
toe te voegen aan het openbaar domein. Een opmetingsplan werd opgemaakt in opdracht van 
WIJZ door landmeter Vandewoude Kris.  
Een gedeelte van de infrastructuurwerken zijn ten laste van de gemeente Koksijde (56.000 
euro) en werd reeds opgenomen in het budget 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Goedkeuring tot kosteloze afstand van grond Kerkwijk-Dorpplaats jegens 
Woonmaatschappij IJzer en Zee ten kadaster gekend onder Koksijde 6de 
afdeling, sectie B, deel van 334e (lot A, B, C) met een oppervlakte van 173 m², 
overeenkomstig het opleidingsplan van landmeter-expert Kris Vandewoude van 3 
juni 2016.  

Art. 2:  Goedkeuring tot overname grond Kerkwijk-Dorpplaats jegens Woonmaatschappij 
IJzer en Zee ten kadaster gekend onder Koksijde 6de afdeling, sectie B, deel van 
326d met een oppervlakte van 3.749 m² overeenkomstig het opleidingsplan van 
landmeter-expert Kris Vandewoude van 3 juni 2016.  

Art. 3:  Goedkeuring tot overname grond Kerkwijk-Dorpplaats jegens Woonmaatschappij 
IJzer en Zee ten kadaster gekend onder Koksijde 6de afdeling, sectie B, deel van 
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302f met een oppervlakte van 349 m² overeenkomstig het opleidingsplan van 
landmeter-expert Kris Vandewoude van 3 juni 2016. 

Art.4:  Goedkeuring tot affectatie van de grond  beschreven in artikel 2 en 3 tot het 
openbaar domein. 

 
 

9. Subconcessie tot uitbating van twee trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk te Koksijde en te 
Oostduinkerke ter hoogte van respectievelijk Prins Albertplein en Trumelet Faberstraat - periode 2017-2019. 

 
 Toelichting Het recht tot uitbating van de trampolinestructuren op het strand van Oostduinkerke en 

Koksijde loopt af op 31 maart 2017. Deze concessie werd voor de voorbije periode toegekend 
voor 3 jaar. Een nieuw lastenboek werd opgemaakt voor een periode van 3 jaar, met een 
minimum concessievergoeding van 30.000 euro/seizoen. De voorwaarden die in het 
lastenboek werden opgenomen zijn naar analogie met de andere strandconcessies en op 
basis van de concessie voor de uitbating van trampolinestructuren op het strand van de 
voorbije jaren. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het lastenboek met de subconcessievoorwaarden voor de uitbating van twee 
trampolinestructuren op het strand ter hoogte van respectievelijk Prins 
Albertplein en Trumelet Faberstraat periode 2017-2019, zoals opgenomen in 
bijlage wordt goedgekeurd. 

Art 2.:  De minimum subconcessievergoeding voor de open aanbesteding met opbod 
wordt vastgesteld op 30.00 euro/siezoen voor de twee standplaatsen.  

Art 3:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 
 

10. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal Witte Burg. 
 
 Toelichting Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/11/2016 werd een 

nieuw retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd. In 
dit reglement werden de tarieven bepaald voor de erin opgenomen infrastructuur.  
De specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de gemeentelijke 
infrastructuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het vaststellen van dit 
huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal Witte Burg 
wordt goedgekeurd 

 
 

11. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalente zaal 't Oud Schooltje. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

12. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalente zaal Noordduinen. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

13. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalente zaal Kerkepanne. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

14. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het atrium en raadskelder gemeentehuis. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
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15. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van kapel Ster der Zee. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

16. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het Natuureducatief centrum Duinenhuis. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van sportpark Hazebeek te Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

18. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

19. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van turnzaal gemeenteschool te Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

20. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de sporthal te Koksijde-Dorp. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

21. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het atrium gemeenteschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

22. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de zaal voor vloersporten te Koksijde. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

23. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de turnzaal gemeenteschool te Koksijde. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

24. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het sportcentrum te Koksijde. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
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25. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de bolledroom te Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

26. Hervaststelling huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

27. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de Keunekapel. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

28. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de gasterie. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

29. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de Abtskapel Ten Bogaerde. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

30. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van het kunstencentrum Ten Bogaerde. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 
 Voorstel van  

beslissing 
 

 
 

31. Goedkeuring statuten gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed. 
 
 Toelichting Koksijde werd op 30 april 2015 erkend als eerste onroerenderfgoedgemeente van 

Vlaanderen. Aangezien dit slechts een voorlopige erkenning was, moet er een nieuwe 
erkenningsaanvraag ingediend worden. Dit moet uiterlijk 15 januari 2017 gebeuren. Ten 
laatste op 30 april 2017 brengt de bevoegde minister de gemeente op de hoogte van het al 
dan niet aanvaarden van de erkenningsaanvraag. 

Om erkend te worden, moet de gemeente de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande 
onroerend erfgoed onderschrijven, zijnde:  
1. de gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie die het actief behoud van het 
onroerend erfgoed op haar grondgebied voor ogen heeft en die complementair is aan het 
Vlaamse onroerenderfgoedbeleid; 
2. de gemeente ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud 
en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar grondgebied en 
onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerend erfgoedzorg te ondersteunen;  
3. de gemeente neemt een voorbeeldfunctie op met betrekking tot het duurzame behoud en 
beheer van onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer en integreert die visie 
in de beslissingen en plannen van de gemeente;  
4. de gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met de 
diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed en richt 
een door de gemeenteraad erkende adviesraad op, waarin de aanwezige 
onroerenderfgoedactoren, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke 
onroerenderfgoedbeleid vertegenwoordigd zijn;  
5. de gemeente houdt de toelatingen, meldingen en adviezen, afgeleverd in het kader van 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bij in een digitaal register.  
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Deze beleidsprioriteiten werden aangepast in het strategisch meerjarenplan van de 
gemeente. 

Specifiek voor beleidsprioriteit 4 moet de gemeenteraad de oprichting van een gemeentelijke 
adviesraad voor onroerend erfgoed erkennen uiterlijk tegen 15 januari 2017. Deze adviesraad 
moet operationeel zijn ten laatste op 1 juli 2017.  
In navolging van o.a. de gemeentelijke cultuurraad en de milieuraad werden hiertoe statuten 
opgemaakt, waarmee onder andere wordt aangetoond dat deze adviesraad de nodige 
expertise in huis heeft met betrekking tot monumenten, archeologie en landschappen.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De statuten voor de gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed worden 
goedgekeurd. 

 
 

32. Goedkeuring deelname vervoersregioraad voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek. 
 
 Toelichting De Vlaamse Regering verleende eind 2015 goedkeuring aan de Conceptnota: “Met 

basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat 
optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag”. Voor de uitrol van deze 
conceptnota werd o.m. de Westhoek als ‘pilootregio’ geselecteerd (p. 13 Conceptnota): 
“Aanpassingen aan het huidige aanbod en de uitbouw van performante vervoerregio’s worden 
door middel van proefprojecten uitgetest. Deze proefprojecten worden vanuit het 
totaalaanbod (dus ook NMBS, De Lijn, vervoer op maat, …) en in nauwe samenwerking met 
lokale besturen en lokale initiatieven opgesteld. De vervoerregio’s rond Mechelen, Aalst en de 
Westhoek (Oostende) worden naar voorgeschoven voor de opstart van proefprojecten.”  
De Vervoerregioraad is een overlegforum waarin de betrokken partners een langetermijnvisie 
op de duurzame mobiliteit voor de vervoerregio ontwikkelen. De vervoerregioraad is 
verantwoordelijk voor:  
1. Het bewaken, sturen en evalueren van de realisatie van de basisbereikbaarheid. 
2. Het opstellen van een mobiliteitsplan afgestemd op en in wisselwerking met de ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie van de regio.  
3. Het bespreken en adviseren van het top-down uitgewerkte kernnet op Vlaams niveau; 
4. Het beslissen over de uitrol van het aanvullend net en het vervoer op maat; 
5. Het bewaken van de combimobiliteit. Daartoe heeft men binnen de invulling van het 
mobiliteitsplan niet enkel aandacht voor het openbaar vervoer maar ook voor doorstroming, 
vervoerknooppunten en hun toegankelijk karakter, fietsbeleid, parkeerbeleid, park & rides, 
fiets en autodeelsystemen, taxibeleid, buurtbus, dorpsauto en andere lokale initiatieven.  
6. Het bespreken van de voorstellen tot aanpassing van de mobiliteitsstructuur en de 
evaluatie ervan.  
De vervoerregioraad is samengesteld uit volgende vaste leden: de 18 gemeenten die deel 
uitmaken van het Westhoekoverleg, de vertegenwoordiging van het Vlaams beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken , van Ruimte Vlaanderen, het provinciebestuur, de NMBS en 
Infrabel. De 18 gemeenten zijn: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, 
Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, 
Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. Het zogenaamde team MOW 
omvat vertegenwoordigers van het Departement MOW, het agentschap Wegen en Verkeer, 
De Lijn en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeente Koksijde neemt deel aan de Vervoersregioraad voor de pilootregio 
basisbereikbaarheid Westhoek. 

 
 

33. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 
 
 Toelichting Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de 

neutraliteit. De VZW Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de VZW 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben de beginselverklaring 
neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs goedgekeurd. Met deze 
beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich duidelijker profileren als neutrale 
onderwijsverstrekker. Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of 
agogisch project blijft tot de autonomie van het schoolbestuur behoren. Door de goedkeuring 
van de beginselverklaring neutraliteit gaat de gemeenteraad het engagement aan om het 
pedagogisch project, het schoolreglement en de onderwijspraktijk in het gemeentelijk 
onderwijs in overeenstemming te brengen met de beginselverklaring neutraliteit. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt 
goedgekeurd.   

Art. 2:  De gemeentelijke onderwijsinstellingen verbinden zich ertoe om hun pedagogisch 
project, hun schoolreglement en hun onderwijspraktijk in overeenstemming te 
brengen met deze beginselverklaring neutraliteit.  
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34. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 21 november 2016 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op: 
De volgende aanpassing wordt voorgesteld: 

1. Wijziging van niveau:  
· Diensthoofd technisch bureau B1-B3 in statutair verband wordt 

diensthoofd technisch bureau in statutair verband A1a-A2a; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld. 

 
 

35. Verwijl- en moratoire intresten inzake belastingen - 2017-2019 - hervaststelling. 
 
 Toelichting Overwegende dat, met het oog op een behoorlijke inning van de gemeentebelastingen, het 

past verwijlintresten voor de laattijdige betalingen te vorderen of moratoire intresten toe te 
kennen bij de terugbetaling van belastingen; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Voor een termijn beginnend op 01 januari 2017 en eindigend op 31 december 
2019 en bij gebrek aan dergelijke vermelding in de eigenlijke 
belastingsreglementen, worden verwijlintresten toegepast inzake laattijdige 
betalingen van gemeentebelastingen of moratoire intresten toegekend bij de 
terugbetalingen van Gemeentebelastingen. 

Art.2:  De verwijl- en moratoire intresten worden berekend volgens de regelen van 
toepassing voor de directe staatsbelastingen, zoals voorzien in het decreet van 
30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen. 

Art.3:  De invordering van de verwijlintresten en de terugbetaling van de moratoire 
intresten geschiedt door de gemeenteontvanger overeenkomstig het decreet van 
30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen. 

 
 

36. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2017-2019 - hervaststelling. 
 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Tarieven zijn ongewijzigd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Voor een termijn aanvang nemend op 01.01.2017 en eindigend op 31.12.2019 
wordt onder de volgende voorwaarden, een belasting geheven op de in vaste 
vorm of in elektronische vorm gedane afgifte van administratieve stukken zoals 
biometrische internationale reispaspoorten, elektronische identiteitskaarten 
Belgen,  elektronische vreemdelingenkaarten, uittreksels, getuigschriften, 
afschriften, attesten, vergunningen en/of andere stukken. 

Art.2:  De gemeentebelasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of 
rechtspersonen of instellingen aan wie de gevraagde documenten (in vaste vorm 
of in elektronische vorm) door de gemeente, op schriftelijk of elektronisch 
verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. De aanvrager is solidair gehouden tot 
het betalen van de belasting. 
De aanmaakkosten, consulaire of andersgenoemde rechten en eventuele 
bijkomende kosten voor spoed- of superspoedprocedure worden vastgesteld door 
de resp. uitgevende overheidsdienst en komen – bovenop deze belasting – ten 
laste van degene die het document ontvangt. De aanvrager is solidair gehouden 
tot betalen van deze kosten en vergoedingen. 
De (aangetekende) verzendingskosten per post worden aangerekend aan de 
ontvanger van de documenten tegen kostprijs. De aanvrager is solidair gehouden 
tot betalen van deze kosten en vergoedingen. 

Art.3:  De gemeentebelasting wordt als volgt vastgesteld: 

a) inzake afgifte van documenten, passen en akten uitgaande van de dienst 
burgerzaken (de kosten van aanmaak en eventuele consulaire of 
andersgenoemde rechten en eventuele bijkomende kosten voor spoed- of 
superspoedprocedure aangerekend door andere overheden of instanties zijn 
altijd ten laste van de belastingplichtige die het stuk aanvraagt of aan wie ze 
wordt afgeleverd): 
- op de afgifte van één elektronische identiteitskaart aan een Belg vanaf 12 
jaar: 5 euro  
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- op de afgifte van één elektronische vreemdelingenkaart aan een vreemdeling 
vanaf 12 jaar: 5 euro  
- op de afgifte van één internationaal, al dan niet biometrisch, reispaspoort 
Belgen vanaf 18 jaar : 15 euro  
- op de afgifte van één rijbewijs-bankkaartmodel: 5 euro  
- op de afgifte van één voorlopig rijbewijs-bankkaartmodel: 5 euro 
- op de afgifte van één internationaal rijbewijs: 5 euro vanaf 1 februari 2014 

b) de afgifte van documenten uitgaande van de dienst Stedenbouw 

- per papieren of elektronisch stedenbouwkundig attest of getuigschrift 
nopens de urbanistische voorzieningen van één kadastraal perceel: 50,00 
euro per attest of getuigschrift per kadastraal perceel. 

- per papieren of elektronische verklaring met stedenbouwkundige 
inlichtingen van één kadastraal perceel: 50,00 euro per verklaring per 
kadastraal perceel 

- 5,00 euro per papieren of elektronisch uittreksel van een bijzonder plan van 
aanleg, waarvan de afmetingen 21 cmx30 cm niet overschrijden. 

- 15,00 euro per papieren of elektronisch uittreksel van een bijzonder plan 
van aanleg, waarvan de afmetingen 21 cm x 30 cm wel overschrijden. 

- 10,00 euro voor het maken van een kopie van een plan van klein formaat 
(tot en met A2) 

- 15,00 euro voor het maken van een kopie van een plan van grootformaat 
(groter dan A2) 

Op het onderzoek en de behandeling van de aanvragen om 
verkavelingsvergunning(en)/verkavelingsvergunningomgevingsvergun
ning(en) voor verkavelingen: 

- 55,00 euro voor 2 kavels 
- 70,00 euro voor 3 kavels 
- 90,00 euro. voor 4 kavels 
- 90,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 4 kavels 
- 175,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 10 kavels 

Voor de verkavelingsvergunning(en)/verkavelingsaanvragen 
omgevingsvergunningsaanvra(a)g(en) voor verkaveling(en) die onderworpen 
zijn aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek zijn de effectieve kosten 
van dit onderzoek, krachtens artikel 7 van het Ministerieel Besluit van 05 mei 
2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen en latere 
wijzigingen, ten laste van de aanvrager. De kosten van de aangetekende 
zendingen worden vastgesteld op het tarief van toepassing voor een 
aangetekende zending van Bpost, verhoogd met een verwerkingskost van 0,45 
euro per aangetekende zending. 

Op het onderzoek en de behandeling van de aanvraag om 
stedenbouwkundige vergunning(en)/stedenbouwkundige 
vergunningomgevingsvergunning(en): 

- kleine bouw - of verbouwingswerken , 
per garage of kleine bergplaats : 

10,00 euro 

- sloping van gebouwen (afzonderlijke 
aanvraag) :  

10,00 euro 

- parkeergebouw: per standplaats of 
garage : 

5,00 euro 

- eengezinswoningen 40,00 euro 
- grote verbouwingswerken (over meer 
dan twee bouwlagen) 

40,00 euro per bouwlaag 

- handelsgebouwen  40,00 euro per handelsruimte of 
kantoorruimte (berekend per ruimte 
per bouwlaag) 

- flatgebouw met 2 appartementen : 70,00 euro (te verhogen met 40 euro 
per handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 3 appartementen : 100,00 euro (te verhogen met 40 euro 
per handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 4 appartementen : 125,00 euro (te verhogen met 40 euro 
per handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 5 tot 10 
appartementen: 

125,00 euro (te verhogen met 40 euro 
per handels-/kantoorruimte) + 15,00 
euro per appartement boven de vier 

- flatgebouw met meer dan 10 
appartementen: 

200,00 euro(te verhogen met 40 euro 
per handels-/kantoorruimte) + 15 euro 
per appartement boven de tien 

Voor de aanvra(a)g(en) om stedenbouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en) 
met een uitgebreide dossiersamenstelling/stedenbouwkundige 
vergunningomgevingsvergunning met een uitgebreide dossiersamenstelling 
voor het bouwen van een reeks identieke eengezinswoningen worden dezelfde 
tarieven als voor flatgebouwen gehanteerd (lees: “ééngezinswoning(en)” waar 
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“appartement(en)” in het tarief is vermeld) 
 
Voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en)/stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragenomgevingvergunningsaanvra(a)g(en) die onderworpen 
zijn aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek zijn de effectieve kosten 
van dit onderzoek, krachtens artikel 7 van het Ministerieel Besluit van 05 mei 
2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen en latere 
wijzigingen, ten laste van de aanvrager. De kosten van de aangetekende 
zendingen worden vastgesteld op het tarief van toepassing voor een 
aangetekende zending van Bpost, verhoogd met een verwerkingskost van 0,45 
euro per aangetekende zending. 

c) Opzoekingen naar naam en adres van eigenaars onderworpen aan het tarief 
van 0,70 euro per eigendom met een minimum van 5,00 euro voor de totale 
opvraging.  

d). Voor het maken van kopieën van goedgekeurde reglementen wordt een tarief 
toegepast van 2,50 euro per reglement, eventueel vermeerderd met de 
verzendingskosten.  

e) Alle mogelijke opzoekingen gedaan door de gemeentediensten en niet voorzien 
in de vorige rubrieken zoals bvb. genealogische opzoekingen, toegelaten door 
de griffie van de R.E.A. van het ambtsgebied uit oude bevolkingsregisters of 
archief, opzoekingen in archief, enz... zijn onderworpen aan het tarief van 
50,00 euro per uur geleverd werk, eventueel vermeerderd met de 
verzendingskosten. 

Art. 4 :  De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare 
document (in vaste of in elektronische vorm).  
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het ontvangstbewijs van de 
gemeentekas, afgeleverd op het ogenblik van de betaling in speciën of 
elektronisch. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of  instellingen die een verzoek tot 
het bekomen van één of ander document indienen, moeten op het ogenblik van 
hun aanvraag het bedrag van de belasting alsmede de eventuele aanmaak- en/of 
spoed- of superspoedprocedurekosten en/of consulaire of andersgenoemde 
rechten en/of de verzendingskosten  in consignatie geven indien dit document (in 
vaste of in elektronische vorm) niet onmiddellijk bij de aanvraag afgeleverd kan 
worden. 
Wanneer aan natuurlijke of rechtspersonen, overheids- of privé-instellingen 
afgiften van administratieve stukken opgestuurd worden, zelfs als deze stukken 
kosteloos afgeleverd worden, dan dienen alle verzendingskosten (zoals 
aangerekend door Bpost) betaald te worden door deze natuurlijke of 
rechtspersonen, overheids- of privé-instellingen. 

Art. 5 :  De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  
De personen of instellingen die weigeren de vastgestelde belasting te betalen, 
moeten het bedrag van de belasting in consignatie geven van de financieel 
beheerder totdat de bevoegde overheid over hun bezwaar heeft beslist. De 
financieel beheerder geeft hun hiervoor een ontvangstbewijs af. 
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de acht dagen, wordt de 
belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen 
van 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. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten, die de met het afgeven van 
reispassen belaste gemeenten van ambtswege toekomen en waarvan in het 
besluit van de Regent dd. 26 juli 1948 sprake is. 

Art. 6 :  Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden en de overheden 
waarvoor een wettelijke of decretale bepaling een vrijstelling voorziet. 

Art. 7 :  De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2013 houdende 
hervaststelling van een belasting op de afgifte van administratieve stukken – 
periode 2014-2019 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2017. 

 
 

37. Gemeentelijke activeringsheffing - belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels - periode 
2017-2019 - hervaststelling. 

 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Tarieven zijn ongewijzigd. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Artikel 1: Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 1° Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een 
voldoende uitgeruste weg in de zin van artikel 4.3.5 VCRO en gelegen zijn in 
een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in 
aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van artikel 
5.6.6 VCRO; 

 2° Kavels: de in een verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning van een 
niet vervallen verkaveling afgebakende percelen; 

 3° Onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van 
onbebouwde percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 VCRO; 

 Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van 
een woning erop is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar., overeenkomstig 
een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning. 

 4° Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1 
VCRO; 

 5° Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 
26° Vlaamse Wooncode; 

Artikel 2: Belastbare grondslag 

 Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een jaarlijkse 
gemeentebelasting, genaamd activeringsheffing, gevestigd op de onbebouwde 
bouwgronden en onbebouwde kavels die voorkomen in het gemeentelijk 
register van onbebouwde percelen. 

Artikel 3: Belastingplichtige 

De activeringsheffing is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd 
door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van de onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel. 
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. 
Indien er een recht van vruchtgebruik of opstal of erfpacht bestaat, is de 
activeringsheffing ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd door 
de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar vruchtgebruiker of erfpachter 
of opstalhouder is. 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. 
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor 
zijn deel. De activeringsheffing is ondeelbaar en voor het ganse jaar 
verschuldigd door de mede-eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar. 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. 

Artikel 4: Berekening van de belasting 

§1. De activeringsheffing wordt berekend op basis van de oppervlakte, 
afhankelijk van de ligging van de onbebouwde grond of onbebouwde kavel, en 
volgens hierna vermeld tarief: 

 Zone A: 1,00 euro per vierkante meter onbebouwde bouwgrond of 
onbebouwde kavel met een minimum van 500,00 euro per perceel, gelegen in 
de zone tussen de hoogwaterlijn en de middenas van de Koninklijke Baan, 
Albert I-laan en Spreeuwenberg; 

 Zone B: 0,50 euro per vierkante meter onbebouwde bouwgrond of 
onbebouwde kavel met een minimum van 250,00 euro per perceel, gelegen op 
het grondgebied van de gemeente en buiten de zone A. 

§2. De belastbare grondslag wordt steeds in volle m² uitgedrukt. Elk gedeelte 
van een vierkante meter wordt als een volledige vierkante meter beschouwd 

Artikel 5: Vrijstellingen 

§1. Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van 
toepassing in de gemeente Koksijde. 

§2. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld: 

 1° de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen; 

 2° Sociale woonorganisatie zoals omschreven in artikel 1. 

§3. Een vrijstelling gedurende vijf aanslagjaren wordt toegekend aan 

 1° de eigenaars en in voorkomend geval de erfpachters en de opstalhouders 
van één enkel onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel bij uitsluiting van 
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enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland; 

 2° de ouders met kinderen fiscaal ten laste (bepaald volgens artikel 136 WIB 
92), beperkt tot één onbebouwd perceel per kind fiscaal ten laste, hetgeen 
blijkt uit de meest recente fiscale afrekening in de personenbelasting. 

 De vrijstellingen van §3, 1° of §3, 2° gelden gedurende vijf aanslagjaren die 
volgen op de verwerving van het goed.  Zij gelden gedurende vijf aanslagjaren 
die volgen op 1 januari 2007 indien het goed op dat tijdstip reeds verworven 
was. 

§4. Een vrijstelling gedurende vijf aanslagjaren wordt toegekend aan de 
bouwheren en verkavelaars, in zoverre zij overeenkomstig artikel 4.1.20, §1 
DGPB, een sociale last uitvoeren in natura, en op voorwaarde dat de 
deelattesten nummer 1, 2 en 3, vermeld in artikel 4.1.20, §3 tot en met §5 
DGPB worden verkregen. Deze vrijstelling is beperkt tot alle binnen voormelde 
verkaveling opgenomen onbebouwde kavels. 

§5. Een vrijstelling wordt verleend aan de houders van een in laatste 
administratieve aanleg verleende 
verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning, en dit gedurende één jaar, te 
rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning 
in laatste administratieve aanleg, respectievelijk, wanneer de verkaveling 
werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte 
van het attest, vermeld in artikel 4.2.16, §2 VCRO, desgevallend voor die fase 
van de verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning waarvoor het attest 
verleend wordt. 

§6. De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die 
tijdens het aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd: 

 1° Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun 
aanhorigheden; 

 2° Ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de 
pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd; 

 3° Ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land- of tuinbouw 
door een actief land- of tuinbouwbedrijf onder vorm van een eenmanszaak, 
rechtspersoon of andere bedrijfsvorm, gedurende het hele jaar; 

 4° Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar 
nut die woningbouw onmogelijk maakt; 

§ 7. Indien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen 
zijn vrijgesteld, wordt de belasting onder de overige mede-eigenaars, in 
verhouding tot hun deel in het perceel, verrekend. 

Artikel 6: Inkohiering 

 De activeringsheffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester 
en Schepenen overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 

Artikel 7: Het belastingreglement dd. 20 december 2012 houdende activeringsheffing – 
gemeentelijke belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels 
wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2017. 

 
 

38. Belastingreglement op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - periode 2017-
2019 - hervaststelling. 

 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Tarieven zijn ongewijzigd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Met ingang van 1 januari 20141 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019 wordt een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen 
bij bouwwerken waarvoor de stedenbouwkundige vergunningstedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning parkeerplaatsen voorziet zoals bepaald in de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor parkeerplaatsen en 
fietsenbergingen van 23 september 2013. 

De normen, de afmetingen en de ligging van parkeerplaatsen werden vastgelegd in 
de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor parkeerplaatsen en 
fietsenbergingen van 23 september 2013. 

Art. 2: De belasting is verschuldigd door: 
1) de houder van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
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a) die, op grond van deze vergunning, ontheven wordt van de verplichting 
of in de onmogelijkheid verkeert één of meer van de in de 
stedenbouwkundige vergunning /omgevingsvergunning voorgeschreven 
parkeerplaatsen aan te leggen, mits het betalen van deze belasting; 
b) die één of meer van de in de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning verplicht aan te leggen parkeerplaatsen 
niet heeft aangelegd; 

2) de eigenaar die een andere bestemming geeft aan parkeerplaats(en), welke voor 
een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in aanmerking genomen 
werden voor de berekening van het aantal nodige parkeerplaatsen en in zoverre de 
inrichting blijft bestaan waaraan deze parkeerplaatsen verbonden zijn. 
3) de eigenaar die een al dan niet vergunningsplichtige functiewijziging doorvoert en 
één of meerdere parkeerplaatsen die volgens de stedenbouwkundige 
verordening/omgevingsvergunning moesten aangelegd worden, niet aanlegt of 
wijzigt van bestemming. 

Art. 3:  Wordt de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning overgenomen 
voor de aanvang van de bouwwerken of tijdens de bouwwerken, dan zijn de 
vergunninghouder en de overnemer van de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning solidair gehouden tot de betaling van de 
belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.  

Art. 4:  Het belastingtarief wordt bepaald op basis van onderstaande tabel op basis van de 
datum van ontvangst door het gemeentebestuur van de stedenbouwkundige 
aanvraag/omgevingsvergunningsaanvraag: 
Datum ontvangst stedenbouwkundige aanvraag: Belastingtarief per 

ontbrekende 
parkeerplaats 

Vanaf 01.01.2014 en tot en met 31.12.2015 (beide 
data in de periode inbegrepen) 

3.500 euro 

Vanaf 01.01.2016 en tot en met 31.12.2017 (beide 
data in de periode inbegrepen) 

4.000 euro 

Vanaf 01.01.2018 en tot en met 31.12.2019 (beide 
data in de periode inbegrepen) 

4.500 euro 

 
Voor de stedenbouwkundige aanvragen ontvangen op het gemeentebestuur tot en 
met 31.12.2013 en waarvoor nog geen definitief proces-verbaal van vaststelling 
van ontbrekende parkeerplaatsen werd opgemaakt, blijft het belastingtarief 
behouden zoals bepaald in het belastingreglement van toepassing op de datum van 
de ontvangst op het gemeentebestuur van de stedenbouwkundige aanvraag. 
 
In de zin van dit artikel wordt “de datum van ontvangst van de stedenbouwkundige 
aanvraag/omgevingsvergunningsaanvraag” gelezen als volgt: 
- de datum van overhandiging op de secretarie van hand tot hand (tegen 
ontvangstbewijs) of 
- de eerste werkdag volgend op de afstempelingsdatum van de aangetekende 
zending per post, als de stedenbouwkundige 
aanvraag/omgevingsvergunningsaanvraag per aangetekende brief wordt 
opgestuurd of 
- de werkdag waarop de stedenbouwkundige 
aanvraag/omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingeschreven in het register van 
de binnenkomende stukken door de secretarie als deze aanvraag op een andere 
wijze is ingediend. 

Art. 5:  Na afgifte door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning moet de belastingplichtige, 
op het eerste verzoek van het gemeentebestuur, het vermoedelijk bedrag van de 
belasting bij de financieel beheerder in consignatie geven. 
De consignatie kan gebeuren in speciën of door een bancaire waarborg op eerste 
verzoek. De consignatie in speciën brengt geen intresten op voor degene die ze 
stelt. 

Het vermoedelijk bedrag wordt vastgesteld  door berekening van het tarief 
voorzien hierboven te vermenigvuldigen met het aantal ontbrekende 
parkeerplaatsen volgens de bepalingen opgenomen in de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening voor parkeerplaatsen en fietsenbergingen van 23 
september 2013 en latere wijzigingen 

Wordt de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning overgenomen 
voor de aanvang van de bouwwerken of tijdens de bouwwerken, dan zijn de 
vergunninghouder en de overnemer van de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning solidair gehouden tot het in bewaring geven van 
het vermoedelijk bedrag. 

In geval het geconsigneerde bedrag dit van de belasting zou overtreffen, wordt het 
teveel gestorte aan de belastingplichtige teruggegeven. Dit teveel geconsigneerde 
brengt geen intresten op. 
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Art. 6:  De belasting is verschuldigd één jaar nadat het hoofdgebouw onder dak staat, de 
ruwbouw van de verbouwingswerken beëindigd werd, of het gebouw, eventueel 
gedeeltelijk, wordt bewoond of gebruikt. 
In het geval van bestemmingswijziging van een parkeerplaats is de belasting 
verschuldigd één jaar na de ingediende stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag/omgevingsvergunningsaanvraag/ meldingsakte als vermeld 
in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
of na de betekening door de gemeente van de ambtshalve vastgestelde 
bestemmingswijziging. 

Art. 7:  De vaststelling dat het gebouw onder dak staat, dat de ruwbouw van de 
verbouwingswerken beëindigd is, of dat het gebouw, eventueel gedeeltelijk, 
bewoond of gebruikt wordt, geschiedt door de daartoe aangestelde beambte van 
het gemeentebestuur door middel van een proces-verbaal, waarin tevens het 
werkelijk aantal ontbrekende parkeerplaatsen op het ogenblik van de vaststelling 
wordt vermeld.  Dit proces-verbaal wordt aan de belastingplichtige toegestuurd, 
die vanaf de datum van ontvangst over één jaar beschikt om eventueel het aantal 
parkeerplaats(en) aan te vullen. 

Na het verstrijken van de termijn van één jaar wordt een tweede vaststelling 
gedaan door de aangestelde beambte en wordt in een proces-verbaal het definitief 
aantal ontbrekende parkeerplaatsen en de verschuldigde belasting vastgesteld. 

Zowel bij de eerste als bij de tweede vaststelling wordt de belastingplichtige acht 
kalenderdagen vooraf per aangetekend schrijven uitgenodigd om bij de vaststelling 
aanwezig te zijn. 

Art. 8:  De belastingplichtige kan het aantal ontbrekende parkeerplaats(en) aanvullen en 
zo de heffing van de belasting vermijden door het realiseren van een enkelvoudige 
en objectieve stedenbouwkundige binding tussen een “geldige parkeerplaats” en 
een hoofdgebouw, de parkeerplaats moet gelegen zijn binnen een omtrek van 400 
meter berekend tussen de uiterste grenzen van de percelen waar zich 
respectievelijk de parkeerplaats en het hoofdgebouw bevinden. 
Als “geldige parkeerplaats” komt in aanmerking  
- de parkeerplaats waarvan de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning werd afgeleverd na 01.01.1995 en die niet 
eerder in aanmerking werd genomen om te voldoen aan de verplichting tot het 
aanleggen van parkeerplaatsen. 
- de parkeerplaats waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning vereist was op het ogenblik van de aanleg 
ervan, voor zover die parkeerplaats na 01.01.1995 werd aangelegd en niet eerder 
in aanmerking werd genomen om te voldoen aan de verplichting tot het aanleggen 
van parkeerplaatsen, mits voorleggen van een gedocumenteerd bewijs van het 
bestaan van deze parkeerplaats. 

Hiertoe wordt tussen de eigenaar van de parkeerplaats en de bouwheer van het 
hoofdgebouw een overeenkomst gesloten waarbij de parkeerplaats wordt 
aangewezen om te voldoen aan de verplichting tot het aanleggen van 
parkeerplaatsen dat het voorwerp uitmaakt van de desbetreffende 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning van het hoofdgebouw.  
De eigendom van een parkeerplaats wordt aangetoond door overmaken van een 
kopie van de akte van aankoop van de parkeerplaats aan de aangestelde beambte. 
Het sluiten van de overeenkomst impliceert uiteraard dat de bedoelde 
parkeerplaats niet meer in aanmerking kan worden genomen om te voldoen aan de 
verplichting tot het aanleggen van parkeerplaatsen die voorspruit uit de realisatie 
van een ander bouwwerk.  Deze bepaling moet in de overeenkomst worden 
opgenomen.   
Deze overeenkomst van stedenbouwkundige binding moet in het bevoegde Kantoor 
van de Registratie geregistreerd worden. 

Art. 9:  De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, met toepassing van de 
bepalingen van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

Art. 10:  Dit reglement is van toepassing op alle bouwdossiers waarvan op datum van de 
inwerkingtreding van dit reglement nog geen definitief proces-verbaal werd 
opgesteld. 
 

Art. 11: Het belastingreglement van 19 december 2013 houdende hervaststellen 
belastingreglement op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van 
parkeerplaatsen – periode 2014-2019 wordt opgeheven vanaf 01 januari 2017. 

 
 
 

39. Belastingreglement op het bouwen en verbouwen - periode 2017-2019 - hervaststelling. 
 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
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omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Tarieven zijn ongewijzigd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Voor een termijn beginnend op 01.01.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt 
een belasting geheven op het bouwen en verbouwen van een goed. 

Art.2: De belasting is verschuldigd door de houder van de stedenbouwkundige 
vergunning/ omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning of door 
degene die ze heeft overgenomen. 
De eigenaar van het ge- of herbouwde goed is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de belasting.  
In geval van onverdeeldheid, zijn de onverdeelde eigenaars van het ge- of 
herbouwde goed hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
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 of wettelijk samenwonenden zakelijk gerechtigden zijn, dan 
volstaat dat de aanslag gevestigd wordt ten name van één van de echtgenoten of 
wettelijk samenwonenden. De niet belaste echtgenoot of wettelijk 
samenwonende is de belasting hoofdelijk verschuldigd. 

Art.3:  De belasting wordt berekend voor de vergunde bouwwerken naar rato van het 
totaal volume van het ge-, ver- of herbouwde goed, met inbegrip van de 
ondergrondse gedeelten. 

Volgend principe wordt toegepast behoudens ingeval van uitzonderingen zoals 
hieronder beschreven: de belasting wordt vastgesteld op  1,50 euro per kubieke 
meter (met  een minimum aanslag van 25,00 euro) voor:  

-  het nieuwgebouwde en herbouwde goed bestemd voor tijdelijke of vaste 
bewoning of verblijf van personen betreft,  

-  de nieuwgebouwde of herbouwde ondergrondse garages, kelders, bergingen 
of opslagruimtes (hoe ook genaamd) die in het kader van een 
meergezinswoning of ééngezinswoning worden gebouwd; 

-  de nieuwgebouwde of herbouwde handelsruimten of kantoorgedeelten in 
gebouwen waarin meer dan de helft van het volume bestemd is voor 
tijdelijke of vaste bewoning. 

Uitzondering1: Dit tarief wordt teruggebracht tot 0,75 euro per kubieke meter 
wanneer het nieuw- of herbouw betreft die helemaal niet tot bewoning of verblijf 
van personen bestemd is, met een minimumaanslag van 25,00 euro. 

Uitzondering 2: Wanneer het ge- of herbouwde goed een industriële onderneming 
betreft, wordt het tarief bepaald op : 
0,75 euro per m³ voor de schijf van 1 m³ tot en met 1.000 m³; 
0,50 euro per m³ voor de schijf van 1.001 m³ tot en met 5.000 m³; 
0,25 euro per m³ voor de schijf boven de 5.001 m³. 
met een minimumaanslag van 25,00 euro. 

De tot bewoning bestemde gedeelten van ge- of herbouwde industriële 
ondernemingen worden belast aan het tarief van 1,50 euro per kubieke meter. 

Elk gedeelte van een kubieke meter wordt beschouwd als een kubieke meter. 
De kubieke grootte van het gebouwde of een gerealiseerde bouwlaag wordt 
vastgesteld per meting. De gemene muren alsook de muren die bestemd zijn om 
later gemeen te worden, zijn enkel berekend op de helft van de dikte. De meting 
wordt gedaan langs de buitenkant van de gebouwen. 

Art.4:  Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
1) "gerealiseerde bouwlaag" : de kelder-, dak-, gelijkvloerse of verdieping 
waarvan de ruwbouw beëindigd is, al dan niet met afwerking van de binnen- 
en/of buitenmuren; 
2) "onder dak komen" : de afwerking van het ge- of herbouwde goed in die mate 
dat de ruwbouw is afgewerkt met inbegrip van de nok van het dak. 

Art.5:  Indien bij een bestaand gebouw één of meer verdiepingen bijgebouwd of 
opgetrokken worden, wordt de belasting berekend volgens de kubieke inhoud 
van het bijgebouwde gedeelte, de belasting niet meer verschuldigd zijnde voor de 
reeds bestaande gedeelten, voor zover deze laatste niet afgebroken worden vóór 
de wederopbouw. 

Art.6:  Voor het bouwen van een op de openbare weg uitgevende afsluitingsmuur, is een 
belasting van 0,50 euro per lopende meter verschuldigd. 

Art.7:  Worden vrijgesteld van deze belasting : 

1° het herbouwen van door oorlogsgeweld vernielde gebouwen en welke ten 
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aanzien van het gedeelte dat niet als vergroting van de vernielde gebouwen 
kan aanzien worden en ongeacht de plaats in de gemeente waar het terug 
opgebouwd wordt. 

2° de woningen gebouwd door bemiddeling van de huisvestingsmaatschappijen 
erkend door het Vlaams Gewest. 

3° de woningen gebouwd onder de voorwaarden gesteld door het Vlaams Gewest 
met het oog op het verlenen van premies voor de bouw, op privaat initiatief, 
van sociale woningen en kleine landeigendommen. 

4° de gebouwen welke als voorlopig worden aanzien : 
a. deze welke binnen een tijdsverloop van hoogstens één jaar te rekenen van 
de dag tot toelating van bouwen worden gesloopt. 
b. de alleenstaande afdaken. 

5° de gebouwen die opgericht worden krachtens een toelating verleend ten 
voorlopige titel, als zij worden afgebroken in hetzelfde tijdsverloop als 
voorzien onder 4°a. hiervoor, tenzij een langer tijdsbestek in die toelating 
werd voorgeschreven. 

6° de stallingen, loodsen en bergingen van landbouwbedrijven, welke uitsluitend 
voor landbouwexploitatie gebruikt worden. De woongelegenheden behorend 
bij een landbouwbedrijf worden niet vrijgesteld van deze belasting. 

7° de aanhorigheden (kleiner dan 40 m²) die zonder stedenbouwkundige 
vergunning/ omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
gebouwd kunnen worden. 

Art.8:  Zodra de belastingschuldigen de toelating tot bouwen en verbouwen hebben 
gekregen, dienen zij het bedrag van de belasting bij de gemeenteontvanger in 
consignatie te geven. Deze consignatie kan geschieden hetzij in speciën hetzij 
door middel van een bankgarantie op eerste verzoek. 
Deze consignatie brengt geen intrest op ten voordele van de bouwheer of degene 
die ze stelt. 

Art.9:  De gebouwen opgericht op de grenslijn tussen twee gemeenten worden alleen 
belast voor het gedeelte dat zich op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
bevindt. 

Art.10:  De belasting is eisbaar : 

1. op het ogenblik van het onder dak komen van het gebouw wanneer het een 
eengezinswoning  betreft; 

2. op het ogenblik dat de bouwlaag gerealiseerd is in de zin van dit besluit, 
wanneer het een meergezinswoning  betreft; 

3. op het ogenblik van het onder dak komen wanneer het gebouwde of 
herbouwde goed een andere bestemming heeft dan tot bewoning te dienen. 

Art 11:  De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. 
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de acht dagen, wordt de 
belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen 
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;. 

Art.12:  Het belastingtarief wordt vastgesteld volgens de regelen bepaald in de 
verordening welke van kracht is op het ogenblik van de afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning of meldingsakte als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 

Art.13:  Bij aflevering van de bouwvergunning stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning of na meldingsakte als vermeld in artikel 6 van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zal de 
bouwheer een bedrag consigneren voor de eventuele schade aan het openbaar 
domein, de openbare weg, de gelijkgrondse bermen en/of trottoirs. Deze 
waarborg bedraagt  
- voor ééngezinswoningen : 250 euro per 10 meter eigendomslengte langsheen 
het openbaar domein met een minimum van 500 euro; 
- voor meergezinswoningen en voor andere bestemmingen dienstige bouwwerken 
: 500 euro per 5 meter eigendomslengte langsheen het openbaar domein met 
een minimum van 2.500 euro. Deze waarborg kan gesteld worden door middel 
van een bankwaarborg op eerste verzoek. 
Deze waarborgen brengen geen intrest op ten voordele van de bouwheer of 
degene die ze stelt en worden - op schriftelijk verzoek van degene die ze gesteld 
heeft - terugbetaald na afwerking van de bouwwerken wanneer geen schade is 
vastgesteld aan het openbaar domein. 
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Art.14:  Het belastingreglement van 19 december 2013 betreffende het bouwen en 
verbouwen periode 2014-2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017 

 
 

40. Belastingreglement op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie - periode 
2017-2019 - hervaststelling. 

 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Tarieven zijn ongewijzigd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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 
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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. 

 
 

41. Reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister. 

 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Het bestaande belastingreglement voorzag zowel de registratie in en schrapping uit het 
register van de leegstand van gebouwen en woningen als de belastingheffing in één enkel 
reglement. Omwille van de leesbaarheid en de gescheiden procedures, wordt voortaan in een 
afzonderlijk besluit van de gemeenteraad de wijze van opname in of van schrapping uit het 
leegstandsregister van gebouwen en woningen opgenomen. Daarnaast wordt de 
belastingheffing in een afzonderlijk besluit vastgelegd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° woning:  

a. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats of tweede 
verblijfplaats betreft; 

b. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is als toeristische 
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° hoofdverblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode, 
waar een gezin of een alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister; 

3° tweede verblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode,  
waar geen gezin of geen alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister 

4° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de eventuele 
bijgebouwen omvat en die niet beantwoordt aan de omschrijving van woning als bedoeld 
onder punt 1° en met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Worden met gebouwen gelijkgesteld de 
handelsruimten, praktijkruimten of ruimten geschikt voor vrije beroepen, bergingen, 
opslagruimtes, industriële of ambachtsruimten, loodsen; 

5° zakelijk gerechtigde: houder van een van volgende zakelijke rechten: 
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a) volle eigendom; 
b) recht van opstal of van erfpacht; 
c) vruchtgebruik. 

6° renovatie: werken waarbij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en meer dan 60% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

7° nieuwbouw: werken waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en waarbij minder dan 40% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

8° renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota, gericht aan de administratie, en 
waarin minstens is opgenomen een overzicht van de voorgenomen renovatieplannen OF 
een stappenplan, waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal drie jaar een woning 
of gebouw bewoonbaar wordt gemaakt; 

9° kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: 
- WC; 
- bad of douche; 
- kookgelegenheid, 

en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; 

10° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  
a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;  

11° leegstaande kamer: een kamer die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als kamer in de zin van dit besluit; 

12° leegstandsregister: het register van leegstaande gebouwen en leegstaande woningen 
zoals bepaald en opgemaakt volgens de bepalingen van dit besluit; 

13° leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode 
van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden 
met woningen die deel uitmaken van het gebouw.  
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor 
gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning of melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of milieuvergunning of melding in de 
zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere 
wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of 
waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie 
afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van 
leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden; 
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in 
artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd 
als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van 
het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar 
indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een 
afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

14° leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als woning in de zin van dit besluit; 

15° verklaring van leegstand: het door  een zakelijk gerechtigde ondertekende document 
waarin een zakelijk gerechtigde de staat van leegstand van het gebouw of de woning 
bevestigt. 

16° administratie: IGS NIEKO, belast door het schepencollege met de opmaak en het beheer 
van het leegstandsregister 

17° beroepsinstantie: administratieve beroepsinstantie: het college van burgemeester en 
schepenen of het door haar gedelegeerde personeelslid van het gemeentebestuur; 

18° Opnamedatum: de datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal in 
het leegstandsregister wordt opgenomen;  

19° Dag : kalenderdag 
20° verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 

maanden vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het 
leegstandsregister is geschrapt; 

 
HOOFDSTUK 2: OPMAAK VAN DE INVENTARIS, VASTSTELLING EN BEOORDELING 
VAN DE LEEGSTAND 
 
Artikel 2: de inventaris 
§ 1 De administratie maakt twee afzonderlijke inventarissen, die samen het 
leegstandsregister vormen: 

1° een inventaris “leegstaande gebouwen”; 
2° een inventaris “leegstaande woningen”. 

In elke inventaris worden minimaal volgende gegevens opgenomen: 
1° adres van het leegstaande gebouw of woning 
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2° kadastrale gegevens 
3° identiteit en adres van de zakelijk gerechtigde 
4° nummer en datum van de administratieve akte, zoals vermeld in §2 van dit artikel; 
5° indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname 
6° de feiten die aanleiding geven tot een vrijstelling van de leegstandsheffing volgens dit 
besluit met vermelding van de begin- en einddatum van de vrijstelling 
7° datum van indiening van een beroep tegen de opname in de inventaris, en de datum 
en aard van de beslissing in beroep 

 
§ 2 De opname in één van de inventarissen gebeurt door de aangestelde ambtenaren van de 
administratie aan de hand van een genummerde en gedateerde administratieve akte, waarbij 
een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen en indicaties 
die de leegstand staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte is gelijk aan 
de opnamedatum en geldt als datum van vaststelling van leegstand. 
 
§ 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de 
verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er  voorafgaandelijk  van in kennis dat het goed is 
opgenomen  in het leegstandsregister. 
 
De instrumenterende ambtenaar stelt per beveiligde zending de administratie binnen de twee 
maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, 
de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar(s) of zakelijk 
gerechtigde(n) en zijn/hun eigendomsaandeel/aandeel zakelijk recht. 
 
Artikel 3: Beoordeling en vaststelling van de leegstand 
§ 1 De vaststelling van de leegstand gebeurt  op basis van volgende indicaties zoals o.a. de 
verklaring van leegstand, het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister; het 
aanbieden als “te huur” of “te koop”; het ontbreken van nutsvoorzieningen; het vermoeden 
van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de 
woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten; de aanvraag om 
vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van een leegstand of 
onproductiviteit; getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent; 
schriftelijke vraag tot vrijstelling tweede verblijfbelasting wegens leegstand of 
onbewoonbaarheid; rolluiken die langdurig neergelaten zijn; verwaarloosde tuin (lang gras, 
onverzorgd); een volle brievenbus gedurende lange tijd; de onmogelijkheid om het gebouw of 
de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang;  enz… 
§ 2 Een woning gebruiken als opslagruimte wordt niet beschouwd als bewoning. Wanneer 
bijvoorbeeld een ruimte boven een winkel op grond van objectieve gegevens als woning kan 
worden beschouwd, moet worden nagegaan of die ruimte een woonfunctie heeft. Kan ze niet 
als woning worden beschouwd, dan moet de regeling voor gebouwen toegepast worden. Een 
ander gebruik van de woning dan effectieve bewoning, ofwel als hoofdverblijfplaats ofwel als 
tweede verblijfplaats, wordt niet aanvaard als zijnde effectief gebruik van de woning. 
 
Artikel 4: Kennisgeving 
De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing 
tot opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat:  

· De administratieve akte met inbegrip van  het beschrijvend verslag.  
· Informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister  
· Informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 

leegstandsregister 
· Informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister   

 
Artikel 5: Beroepsprocedure 
§ 1 Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de verzendingsdatum van de 

kennisgeving vermeld in artikel 4, kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij de 
beroepsinstantie tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep 
moet per beveiligde zending ingediend worden. Als datum van het beroepschrift wordt de 
datum van de beveiligde zending gehanteerd. Het beroepschrift moet gedagtekend en 
ondertekend zijn en moet minstens volgende gegevens bevatten: 
1° de identiteit en het adres van de indiener 
2° de vermelding van het nummer van de administratieve akte en van het adres van het 

gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 
3° de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandsregister ten onrechte gebeurd is. De vaststelling van de leegstand kan 
betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de 
eed; 

4° indien het beroepschrift wordt ingediend door een persoon die optreedt namens de 
zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke en ondertekende 
machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair; 

§ 2 Zolang de termijn van dertig dagen zoals bepaald in §1 van dit artikel niet verstreken is, 
kan een vervangend beroepschrift worden ingediend, waarbij het eerdere beroepschrift als 
ingetrokken wordt beschouwd. 
§ 3 De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandregister en 
meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
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§ 4 De beroepsinstantie toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is 
alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen: 

- het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen 
van §1 van dit artikel 

- het beroepschrift gaat niet uit van de zakelijk gerechtigde 
- het beroepschrift is niet ondertekend 
- het beroepschrift is niet gemotiveerd  

Indien de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan 
de indiener mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd. 
§ 5 De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een 
feitenonderzoek dat uitgevoerd wordt door een met de opsporing van leegstaande gebouwen 
en woningen belaste ambtenaar. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang 
tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
§ 6 De beroepsinstantie doet een uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan 
de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de 
betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend aan de 
indiener. 
§ 7 Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de negentig dagen 
zoals bepaald in § 6 van dit artikel kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder 
gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in het 
leegstandsregister. 
§ 8 Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig wordt betwist, of het 
beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de administratie 
het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de opnamedatum. 
§ 9 Hoger beroep tegen de beslissing van de administratieve beroepsinstantie met betrekking 
tot de opname in het leegstandsregister kan ingesteld worden bij de rechtbank van eerste 
aanleg, op voorwaarde dat het administratief beroep werd uitgeput. 
 
Artikel 6 Schrapping uit de inventaris 
§1.Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 
dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden 
aangewend wordt overeenkomstig de functie, zoals omschreven in  art 1, 1°. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. 
Het effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters, de aanslag in 
de tweede verblijfbelasting of desgevallend na een onderzoek ter plaatse. Het onderzoek ter 
plaatse kan alleen vaststelling doen van feiten op datum van het onderzoek. 
 
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 
dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in 
artikel 1, 4°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 
maanden.  
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De 
administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data (bv. de aanvangsdatum 
van effectief gebruik te bewijzen met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met 
uitzondering van de eed, …) of desgevallend na een onderzoek ter plaatse. Het onderzoek ter 
plaatse kan alleen vaststelling doen van feiten op datum van het onderzoek. 
 
§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt een zakelijk gerechtigde een 
gemotiveerd en ondertekend verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek 
bevat:  

· de identiteit en het adres van de indiener;  
· de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het 

gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft;  
· de bewijsstukken van gebruik overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel;  

Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 
 
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en 
neemt een beslissing binnen een termijn 90 dagen ingaand de dag na de ontvangst van het 
verzoek. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een 
beveiligde zending.  
 
Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep 
aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 5. 
 
HOOFDSTUK 3: VRIJSTELLINGEN 
 
Artikel  7 
De in het leegstandsregister opgenomen leegstaande gebouwen of woningen, wordt de 
termijn van opname in het leegstandsregister geschorst op basis van onderstaande 
vrijstellingen, volgens de modaliteiten en perioden opgenomen in volgende paragrafen. 
 
§ 1. Persoonsgebonden vrijstellingen: 
 
1° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die op opnamedatum eigenaar of zakelijk gerechtigde 
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is van één enkel onroerend goed en dus geen eigenaar of zakelijk gerechtigde is van enig 
ander bebouwd of onbebouwd onroerend goed; het bewijs moet jaarlijks op de verjaardag 
van de opnamedatum geleverd worden door afgifte van een hernieuwd attest van het 
Kadaster van de geboorteplaats van de belastingplichtige; deze vrijstelling is beperkt tot drie 
jaar te rekenen vanaf de opnamedatum; 
 
2° de eigenaar of zakelijk gerechtigde waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd 
ingevolge een gerechtelijke beslissing, voor zover de eigenaar of zakelijk gerechtigde niet zelf 
de oorzaak is van de gerechtelijke beslissing;  
 
3° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die een in het leegstandsregister opgenomen gebouw 
of woning verwerft, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor twaalf maand 
volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.  
 
§ 2 In geval van mede-eigendom kunnen de vrijstellingen van §1 van dit artikel enkel 
betrekking hebben op het aandeel van de mede-eigenaar die zich op deze vrijstelling beroept. 
Deze vrijstellingen gelden niet voor de andere mede-eigenaars die er zich niet op (kunnen) 
beroepen. 
 
§ 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning :  
 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;  
 
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning 
stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning omdat een voorlopig 
of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  
 
3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument, voor zover een aanvraag tot 
subsidiëring van renovatiewerken werd aangevraagd, met dien verstande dat deze vrijstelling 
slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend op de datum van de verwerving 
van het goed of volgend op de bescherming of opname in een ontwerp van beschermingslijst 
of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd monument; deze laatste 
vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde 
onroerend goed worden opgeworpen;  
 
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, 
of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap met 
dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend 
op de datum van de verwerving van het goed of volgend op de bescherming als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of opname in een ontwerp van beschermingslijst als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd 
monument; deze laatste vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk 
gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen;  
 
5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat 
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van 
de vernieling of beschadiging;  
 
6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of 
betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise 
in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 
geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod;  
 
7° gerenoveerd of verbouwd wordt of bij nieuwbouw:  
- bij renovatie: de vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar vanaf het uitvoerbaar 
worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning/ meldingsakte als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij nieuwbouw: de vrijstelling geldt gedurende een periode van zeven jaar vanaf het 
uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij renovatienota: de vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum 
van de ontvangst van de renovatienota; deze vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde 
eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen binnen 
een periode van vijf jaar beginnend na de datum van ontvangst van de renovatienota; 
 
8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;  
 
9° een sociale huurwoning betreft, volgens artikel 2 §1, 22° van de Vlaamse Wooncode en 
vervat is in een projectdossier dat is besproken op het lokaal woonoverleg; 
 



verklarende nota gemeenteraad 19|12|2016 pagina 23/29 
 

§ 4 Elke zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling zoals voorzien in dit artikel 
moet er het bewijs van leveren.  
 
HOOFDSTUK 4: OVERGANGSMAATREGELEN EN TOEZICHT 
 
Artikel 8 
De woningen en gebouwen opgenomen in de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, 
opgemaakt op basis van het raadsbesluit van 20 december 2012 betreffende de 
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen 2013-2019, worden 
opgenomen in het leegstandsregister volgens dit besluit en behouden hun oorspronkelijke 
opnamedatum. 
 
Artikel 9 
Het belastingreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012 op de 
leegstand van gebouwen en woningen-2013-2019, wat betreft de procedure tot registratie, 
opname en schrapping van leegstaande woningen en gebouwen wordt opgeheven met ingang 
van 01.01.2017 
 
Artikel 10 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden in het kader van het 
algemeen toezicht. 
 

 
 

42. Gemeentebelasting op de leegstand van woningen - 2017-2019. 
 
 Toelichting Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning op 23 februari 2017, wordt de omgevingsvergunning toegevoegd aan 
het reglement. 

Tarieven worden vastgesteld per jaar en verhogen elke twee jaar, dat het goed langer in het 
leegstandsregister is opgenomen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° woning:  

a. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats of tweede 
verblijfplaats betreft; 

b. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is als toeristische 
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° hoofdverblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode, 
waar een gezin of een alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister; 

3° tweede verblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode,  
waar geen gezin of geen alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister 

4° het registratiebesluit: het reglement van de gemeenteraad van 19 december 2016 
betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister; 

5° zakelijk gerechtigde: houder van een van volgende zakelijke rechten: 
a) volle eigendom; 
b) recht van opstal of van erfpacht; 
c) vruchtgebruik. 

6° renovatie: werken waarbij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en meer dan 60% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

7° nieuwbouw: werken waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en waarbij minder dan 40% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

8° renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota, gericht aan de administratie, en 
waarin minstens is opgenomen een overzicht van de voorgenomen renovatieplannen OF 
een stappenplan, waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal drie jaar een woning 
bewoonbaar wordt gemaakt; 

9° kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: 
- WC; 
- bad of douche; 
- kookgelegenheid, 
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en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; 

10° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  
a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;  

11° leegstaande kamer: een kamer die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als kamer in de zin van dit besluit; 

12° leegstandsregister: het register van leegstaande woningen zoals bepaald en opgemaakt 
volgens de bepalingen van het registratiebesluit ; 

13° leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt als woning in de zin van het 
registratiebesluit; 

14° Opnamedatum: de datum waarop de woning voor de eerste maal in het 
leegstandsregister van de woning wordt opgenomen;  

15° Dag : kalenderdag 
16° verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 

maanden vanaf de opnamedatum, zolang de woning niet uit het leegstandsregister is 
geschrapt; 

 
Artikel 2 
 
§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op 
de woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het 
leegstandsregister overeenkomstig het registratiebesluit. 
 
§2 De belasting voor een leegstaande woning is voor het eerst verschuldigd vanaf het 
ogenblik dat die woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het 
leegstandsregister overeenkomstig het registratiebesluit. 
 
Zolang de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd 
op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 
 
HOOFDSTUK 2: DE BELASTINGPLICHTIGE 
Artikel 3 
 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende de 
leegstaande woning op iedere aanslagdatum. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Indien echtgenoten samen zakelijk gerechtigden 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. Ingeval van mede-eigendom is de belasting verschuldigd door elke mede-eigenaar 
volgens zijn aandeel in de mede-eigendom.  
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. 
 
HOOFDSTUK 3: BEDRAG EN BEREKENING VAN DE HEFFING 
 
Artikel 4  
§1 Het bedrag van de leegstandsheffing wordt als volgt vastgesteld: 
- Het bedrag van de eerste leegstandsheffing wordt vastgesteld op  

- 1.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 300,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
- Als de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

-  1.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 300,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
- Als de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

-  3.000,00 euro voor een leegstaande woning 
- 600,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
- Als de woning een vierde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

-  3.000,00 euro voor een leegstaande woning 
- 600,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
- Als de woning een vijfde  opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
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leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 
-  4.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 900,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
- Als de woning een zesde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

-  4.500,00 euro voor een leegstaande woning 
- 900,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
- Als de woning een zevende of elke volgende  opeenvolgende termijn van twaalf maanden in 
het leegstandsregister staat,  bedraagt de belasting: 

-  6.000,00 euro voor een leegstaande woning 
- 1.200,00 euro voor een leegstaande kamer 

 
§ 2  Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een woning in het leegstandsregister staat, 
wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de 
woning. 
 
HOOFDSTUK 5: VRIJSTELLINGEN 
Artikel  5 
Van de leegstandsheffing zijn uitsluitend vrijgesteld de in dit artikel opgenomen vrijstellingen. 
 
§ 1. Persoonsgebonden vrijstellingen: 
 
1° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die op opnamedatum eigenaar of zakelijk gerechtigde 
is van één enkel onroerend goed en dus geen eigenaar of zakelijk gerechtigde is van enig 
ander bebouwd of onbebouwd onroerend goed; het bewijs moet jaarlijks op de verjaardag 
van de opnamedatum geleverd worden door afgifte van een hernieuwd attest van het 
Kadaster van de geboorteplaats van de belastingplichtige; deze vrijstelling is beperkt tot drie 
jaar te rekenen vanaf de opnamedatum; 
 
2° de eigenaar of zakelijk gerechtigde waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd 
ingevolge een gerechtelijke beslissing, voor zover de eigenaar of zakelijk gerechtigde niet zelf 
de oorzaak is van de gerechtelijke beslissing;  
 
3° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die een in het leegstandsregister opgenomen woning 
verwerft, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor twaalf maand volgend op 
het verkrijgen van het zakelijk recht.  
 
§ 2 In geval van mede-eigendom kunnen de vrijstellingen van §1 van dit artikel enkel 
betrekking hebben op het aandeel van de mede-eigenaar die zich op deze vrijstelling beroept. 
Deze vrijstellingen gelden niet voor de andere mede-eigenaars die er zich niet op (kunnen) 
beroepen. 
 
§ 3. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning :  
 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;  
 
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning 
stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning omdat een voorlopig 
of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  
 
3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument, voor zover een aanvraag tot 
subsidiëring van renovatiewerken werd aangevraagd, met dien verstande dat deze vrijstelling 
slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend op de datum van de verwerving 
van het goed of volgend op de bescherming of opname in een ontwerp van beschermingslijst 
of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd monument; deze laatste 
vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde 
onroerend goed worden opgeworpen;  
 
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, 
of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap met 
dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend 
op de datum van de verwerving van het goed of volgend op de bescherming als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of opname in een ontwerp van beschermingslijst als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd 
monument; deze laatste vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk 
gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen;  
 
5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat 
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van 
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de vernieling of beschadiging;  
 
6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of 
betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise 
in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 
geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod;  
 
7° gerenoveerd of verbouwd wordt of bij nieuwbouw:  
- bij renovatie: de vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar vanaf het uitvoerbaar 
worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning/ meldingsakte als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij nieuwbouw: de vrijstelling geldt gedurende een periode van zeven jaar vanaf het 
uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij renovatienota: de vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum 
van de ontvangst van de renovatienota; deze vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde 
eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen binnen 
een periode van vijf jaar beginnend na de datum van ontvangst van de renovatienota; 
 
8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;  
 
9° een sociale huurwoning betreft, volgens artikel 2 §1, 22° van de Vlaamse Wooncode en 
vervat is in een projectdossier dat is besproken op het lokaal woonoverleg; 
 
§ 4 Elke zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling zoals voorzien in dit artikel 
moet er het bewijs van leveren.  
De zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling moet alle documenten en 
bewijzen, binnen de maand na de schriftelijke aanvraag, overmaken aan de administratie, 
teneinde deze in staat te stellen de gegrondheid van de vrijstellingsaanvraag te kunnen 
beoordelen. 
 
HOOFDSTUK 6: INKOHIERING EN INVORDERING 
 
Artikel 6 
§ 1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
§ 2 De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen. 
 
HOOFDSTUK 7: OVERGANGSMAATREGELEN EN TOEZICHT 
 
Artikel 7 
De woningen opgenomen in de lijst van leegstaande woningen, opgemaakt op basis van het 
raadsbesluit van 20 december 2012 betreffende de gemeentebelasting op de leegstand van 
gebouwen en woningen 2013-2019, behouden hun oorspronkelijke opnamedatum. 
 
Artikel 8 
Het belastingreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012 op de 
leegstand van gebouwen en woningen-2013-2019 wordt opgeheven met ingang van 
01.01.2017 
 
Artikel 9 
 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden in het kader van het 
algemeen toezicht. 
 
 

 
 

43. Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 4. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 4 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1: Het meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 4 wordt goedgekeurd 

 
 

44. Goedkeuren van de budgetwijziging 2016 - nr. 3 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2016 nr. 3 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Arrt.1: De budgetwijziging nr. 3 van 2016 wordt goedgekeurd. 
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45. Vaststellen beleidsnota en financiële nota - budget 2017. 
 
 Toelichting Het budget 2016 wordt vastgesteld aan de hand van de beleidsnota en de financiële nota. Het 

budget 2017 past binnen het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 4. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het budget 2017 houdende vaststelling van de beleidsnota en de financiële nota 
zoals gevoegd als bijlage wordt vastgesteld. 

 
 

46. Hulpverleningszone Westhoek, financiële verdeelsleutel 2015 - 2023 : bijdrage 2017 / onroerende goederen 
- goedkeuring. 

 
 Toelichting De bijdrage van de gemeente Koksijde voor de hulpverleningszone Westhoek voor 2017 werd 

opgenomen in het budget 2017 en bedraagt  1.413.946,25 euro. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De gemeentelijke bijdrage 2017 wordt goedgekeurd 

 
 

47. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2017. 
 
 Toelichting De begroting 2017 van de Politiezone Westkust wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

politieraad op 05.12.2015. 
Hierin is een stijging van de toelagen van de gemeenten aan de PZ voorzien van 2,5%.  
Dit wordt verklaard door de stijging van de lonen door stijging in de geldelijke loopbaan en 
door een verhoging van de patronale pensioenbijdragen voor statutaire personeelsleden; 
De bijdrage van de gemeente Koksijde wordt vastgelegd op 5.331.795 euro. 
Daarnaast is er een afzonderlijke toelage van 36.900 euro voor een Ambtenaar nood- en 
interventieplanning. 
Het aandeel van de gemeente Koksijde in de bouw van een politiehuis aan de markt van 
Koksijde bedraagt voor 2017 € 3.000.000,00. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De bijdrage van gemeente Koksijde zoals ingeschreven in de 
ontwerpgemeentebegroting 2017, zijnde in totaal 5.331.795 EUR, goed te keuren en 
aan de politiezone De Panne – Koksijde - Nieuwpoort toe te kennen. 

Deze toelage in te schrijven in het budget 2017 onder de budgettaire code 
2017/ACT-89/0400-01/6494002/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U. 

Art. 2 : Een afzonderlijke toelage voor de gemeente Koksijde in te schrijven in de 
ontwerpgemeentebegroting 2017 van 36.900 euro voor de ambtenaar nood- en 
interventieplanning aangesteld door de politiezone. 
Deze toelage in te schrijven in het budget 2017 onder de budgettaire code 
2017/ACT-90/0400-01/6499999/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U. 

Art. 3: Een investeringstoelage ten laste van de gemeente Koksijde en ten voordele van de 
politiezone Westkust in het ontwerpbudget 2017 voor de bouw van een politiehuis in 
te schrijven voor een bedrag van 3.000.000 euro. Deze toelage wordt ingeschreven 
in het budget 2017 onder de budgettaire code 2017/ACT-90/0400-
01/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-7/U. Deze investeringstoelage kan enkel 
opgevraagd worden op voorlegging van kopie van facturen in het kader van deze 
nieuwbouw aangerekend aan de politiezone Westkust. 

Art. 3 : Dit besluit ter goedkeuring over te maken aan de heer gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen. Afschrift maken aan de politiezone en aan de financieel beheerder. 

 
 

48. Goedkeuring meerjarenplanwijziging AGB 2015-2019. 
 
 Toelichting Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget 

wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een 
volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan 
van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. 
Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het finacieel 
boekjaar groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge van het finaciële 
boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 
financiële boekjaar in het meerjarenplan. 
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
-De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die 
in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling 
ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de 
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beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. 
De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. 
-De financiële nota van nhet budget verleent de raad autorisatie aan de budgethouder. De 
organieke decreten bepalen dat die mistens bestaat uit : 
 • Het exploitatiebudget 
 • Het investeringsbudget 
 • Het liquiditietenbudget 
-Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover 
de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van 
het budget. 
Artikel 14,§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het 
meerjarenplan vastlegt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
De raad van bestuur van het AGB Koksijde heeft de wijziging van het meerjarenplan 
vastgesteld in zitting van 5 december 2016. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De gemeenteraad keurt de wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 van het 
AGB Koksijde goed. 

 
 

49. Goedkeuring budgetwijziging AGB 2016. 
 
 Toelichting De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde heeft in zitting van 

5 december 2016 de budgetwijziging 2 voor het jaar 2016 vastgesteld. 
Artikel 14§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het budget 
vastlegt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
Het resultaat op kasbasis evolueert van +4.812,36 EUR bij de vaststelling van het budget 
2016 naar +21.963,24 EUR na de budgetwijziging 1, naar 77,19 EUR na de budgetwijziging 
2. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2 van 2016 goed 

 
 

50. Goedkeuring beleidsnota en financiële nota - budget 2017 - AGB. 
 
 Toelichting Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget 

wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een 
volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan 
van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. 
Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het finacieel 
boekjaar groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge van het finaciële 
boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 
financiële boekjaar in het meerjarenplan. 
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
-De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die 
in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling 
ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de 
beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. 
De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. 
-De financiële nota van nhet budget verleent de raad autorisatie aan de budgethouder. De 
organieke decreten bepalen dat die mistens bestaat uit : 
 • Het exploitatiebudget 
 • Het investeringsbudget 
 • Het liquiditietenbudget 
-Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover 
de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van 
het budget. 
Artikel 14,§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het 
meerjarenplan vastlegt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
De raad van bestuur van het AGB Koksijde heeft het Budget vastgesteld in zitting van 7 
december 2015. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de beleidsnota en financiële nota - Budget 2017 

 
 

51. OCMW - meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 6 - kennisname. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr.6 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Kennisname meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr.6 – OCMW Koksijde 
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52. OCMW - budget 2017 - kennisname. 
 
 Toelichting Zie document budget 2017 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Kennisname van het budget 2017 - OCMW 

 
 

53. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 

GEHEIME ZITTING 

54. Aanstellen ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties. 
 
 Toelichting Het is reeds sinds de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS) dat de gemeenten de mogelijkheid kregen om gemeentelijke 
administratieve sancties te voorzien voor welbepaalde inbreuken. 
De gemeenteraad heeft bij gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties d.d. 13 juni 2005 de GAS- praktijk in Koksijde in het leven geroepen.  
 
Krachtens de wet van 24 juni 2013 kan de gemeenteraad, indien de personeelsleden voldoen 
aan de voorwaarden, aangesteld worden als ambtenaar-vaststeller gemeentelijke 
administratieve sancties. De gemeenteraad heeft tot nu toe een twintigtal gemeentelijke 
vaststellers aangesteld (dienst milieu, dienst openbare netheid, dienst preventie en veiligheid, 
containerpark, dienst stedenbouw). 
 
In 2016 heeft de gemeente Koksijde ongeveer 450 dossiers betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties behandeld. 
 
Het volgende personeelslid volgde met gunstig gevolg de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve sancties, georganiseerd door de West-Vlaamse Politieschool tijdens de 
periode van 11 oktober tot en met 26 oktober 2016: Arne Goderis (dienst veiligheid en 
preventie). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De volgende personen worden aangesteld als ambtenaar-vaststeller 
gemeentelijke administratieve sancties: Arne Goderis. 

 
 
 
Joeri Stekelorum 
Gemeentesecretaris 
09|12|2016 


