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VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG VOOR 
PUBLICITAIRE DOELEINDEN - 2020-2025

Gelet op artikel 162 en 170 §4 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41,2e lid,14°;

Gelet op de omzendbrief van 19 februari 2019 nr. ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Overwegende het feit dat de gemeente Koksijde zwaar investeert in de aantrekkelijkheid van haar gemeente door de 
vele activiteiten ten gunste van verblijvers en toeristen; dat via deze belasting de publicitaire waarde wordt 
gerecupereerd;

Overwegende dat bij de vestiging van een nieuwe handelszaak of bij de vernieuwing van een handelszaak de 
gemeente dergelijke initiatieven maximaal wil ondersteunen door deze belasting éénmalig vrij te stellen. Zo krijgt een 
handelszaak de mogelijkheid om gedurende één dag bv te flyeren op de openbare weg en haar nieuwe of vernieuwde 
handelszaak kenbaar te maken aan passanten en bezoekers. De vrijstelling wordt beperkt tot één dag om de milieu-
overlast te beperken;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Voor een termijn beginnend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten voordele van de 
gemeente een belasting geheven voor het gebruik van het openbare domein tot publicitaire doeleinden :
a) door middel van verklede personen of dieren, dragers van vaandels, spandoeken of andere publicitaire middelen; 
Worden met verklede personen gelijkgesteld de personen gekleed in kledij voorzien van commerciële reclame, waarbij 
het de bedoeling is door die shirtreclame de aandacht te trekken op de publicitaire actie of op het product;
b) door middel van luidsprekers, aankondigingsvoertuigen, het rondrijden of tijdelijk stationeren met 
reclamevoertuigen, of andere gelijkaardige voertuigen of apparaten; onder "voertuigen" worden zowel motorrijtuigen 
als niet-gemotoriseerde rijtuigen begrepen (bv. paard en kar,...);
c) door het verspreiden van prospectussen, leaflets, monsters of andere reclameartikelen op welke manier ook.

Art. 2: De belasting wordt op volgende grondslag vastgesteld :
1° voor publiciteit door middel van verklede personen of dieren, dragers van vaandels, spandoeken of andere 
publicitaire middelen : 50,00 euro per persoon of per dier en per kalenderdag;

2° voor publiciteit door middel van luidsprekers, aankondigingsvoertuigen of gelijkaardige voertuigen, of apparaten : 
250,00 euro per voertuig of per apparaat en per kalenderdag;
    voor publiciteit door middel van reclamerijtuigen zonder geluidsversterking :
     - per kalenderdag en per voertuig : 50,00 euro; 
     - per 3 opeenvolgende kalendermaanden en per voertuig : 2.500,00 euro;
     - per kalenderjaar en per voertuig : 7.500,00 euro.
     Met reclamevoertuigen worden bedoeld: rijtuigen welke de aandacht van het publiek vestigen op een bepaalde 
firma of firma's of op een bepaald product of producten, ofwel gebruikt worden voor enig ander publiciteitsdoeleinden 
en wier aanwezigheid op het grondgebied van de gemeente niet tot doel heeft er koopwaar af te leveren.

De reclamevoertuigen welke enkel de gemeente doortrekken worden niet belast.
Zij worden echter wel aan de belasting onderworpen indien zij hierbij :
- ofwel vrijwillig stilhouden;
- ofwel een snelheid ontwikkelen van minder dan 30 km per uur;
- ofwel om de gemeente te doorrijden, andere wegen gebruiken dan :
a) van De Panne naar Nieuwpoort en omgekeerd : de Koninklijke Baan en de Albert I laan;
b) van De Panne naar Nieuwpoort en omgekeerd : de Robert Vandammestraat, de Houtsaegerlaan, de 
Koksijdesteenweg, de Dorpsstraat en de Nieuwpoortsteenweg;
c) van Veurne naar Nieuwpoort en omgekeerd : Veurnekeiweg, Dijk en Conterdijk.

3° door het uitdelen of verspreiden van prospectussen, flyers, leaflets, promo-artikelen, gadgets of andere 
reclameartikelen : 500,00 euro per kalenderdag.

Breuken van dagen worden als volledige dagen geteld.
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Deze tarieven zijn cumulatief toepasbaar.

Art. 3: .Zijn van de belasting vrijgesteld :

   a) de publiciteit uitgaande van of bevolen door de staat, de provincie, de gemeente of openbare instellingen;
   b) de niet-commerciële publiciteit uitgaande van instellingen van openbaar nut, van liefdadige instellingen met het 
oog op een werking die ingericht is zonder winstbejag en waarvan de opbrengst wordt aangewend voor een liefdadig 
doel;
   c) de publiciteit gemaakt ter gelegenheid van kwartierfeesten of feesten ingericht door of met medewerking van een 
feestcomité gepatroneerd door het gemeentebestuur of de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Koksijde-
Oostduinkerke vzw;
   d) de kiespropaganda : gemaakt binnen de periode van 3 maand die de verkiezingen voorafgaat.
De vrijstellingen bedoeld onder b) en c) worden toegestaan bij besluit van het College van burgemeester en 
schepenen op uitdrukkelijke vraag van de belanghebbende inrichting of vereniging.

Art. 4: Elke persoon, belastbaar ingevolge de voorschriften van dit reglement, is ertoe gehouden, minstens veertien 
kalenderdagen vooraf, bij het gemeentebestuur daarvan schriftelijk en ondertekend aangifte te doen met aanduiding 
van alle gegevens die nodig zijn tot het vaststellen van het belastingbedrag.

Art. 5:Nieuwe handelszaken met exploitatievestiging in Koksijde worden éénmaal in het aanslagjaar van opening 
vrijgesteld van deze belasting, na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. 
Handelszaken die hun exploitatievestiging in Koksijde vernieuwen worden éénmaal in het aanslagjaar van de 
vernieuwing vrijgesteld van deze belasting, na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en 
schepenen.

Art. 6: De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling 
of kwijting binnen de veertien dagen, wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en van 17 februari 2012.
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