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zitting van 16 december 2019

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter 
Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, TAFELS, STOELEN 
EN DERGELIJKE MEER OP HET STRAND EN DE WANDELWEG TEN NOORDEN VAN DE RIJWEG OP 
DE ZEEDIJK - 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;

Gelet op het algemeen politiereglement van 18 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder Titel 1 – 
hoofdstuk 6 betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein/domein met openbaar karakter;

Overwegende dat door het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en dergelijke meer de handelszaken op de zeedijk 
hun commerciële uitbating uitbreiden; dat voor die uitbreiding geen belastingbijdrage geleverd wordt via de 
opcentiemen onroerende voorheffing, wat wel het geval is voor handel gedreven in onroerende goederen; dat het 
passend is om voor die commerciële inname een belasting te heffen;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente

BESLUIT: Met 23 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, 
Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter), 4 stemmen tegen 
(Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster)

Art. 1. : belastbaar feit

Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 zal er ten laste van de uitbaters een jaarlijkse 
belasting geheven worden op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, banken en andere voorwerpen op het strand 
en op de wandelweg ten noorden van de rijweg op de Zeedijk, waarvoor door het college van burgemeester en 
schepenen een vergunning werd afgeleverd.

Art. 2. : belastingplichtige

De belastingplichtige is de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die de vergunning heeft aangevraagd tot het 
plaatsen van terrassen, tafels en stoelen e.d. op het strand en op de wandelweg ten noorden van de rijweg op de 
Zeedijk. De vergunninghouder wordt geacht de uitbater te zijn.

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd ongeacht het tijdstip van het aanslagjaar waarop de inname wordt 
geplaatst.

Indien er meerdere vergunninghouders gedurende het aanslagjaar zijn voor dezelfde uitbating, is de belasting 
verschuldigd door de vergunninghouder op 1 juli van het aanslagjaar.

De eigenaar van deze materialen is de belasting hoofdelijk verschuldigd.

Art. 3. : tarief

§1. Het openbaar domein mag niet gebruikt worden voor handelsdoeleinden, tenzij machtiging van de burgemeester 
en mits betaling van de jaarlijkse belasting die 12,50 euro per m² vergunde oppervlakte bedraagt met een minimum 
van 750,00 euro.

§2. De belaste oppervlakte wordt berekend op basis van de vergunde oppervlakte.
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.
Buiten de vergunde oppervlakte mag het strand of de wandelweg ten noorden van de rijweg op de Zeedijk door geen 
enkel voorwerp worden ingenomen of bezet.

§3. De vergunning dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen en in 
overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 6 van het algemeen politiereglement van Koksijde.

Art. 4. : bijzondere bepalingen

§1. De vergunningen tot gebruik, hebben het karakter van gedoogzaamheden.
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De gemeente zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van deze gedeelten van het strand 
of de wandelweg en de erop geplaatste voorwerpen. De vergunninghouder draagt alle verantwoordelijkheid. De 
vergunningen zijn precair. De burgemeester of het college van burgemeester en schepenen kan ze ten allen tijde 
intrekken. De vergunninghouder zal evenwel om geen reden schadeloosstelling kunnen vorderen gezien de 
vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend.

Art. 5 : invordering

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. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.

Art. 6 : bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en ondertekend en op straffe van nietigheid schriftelijk 
worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of 
van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd 
te worden in het bezwaarschrift.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Koksijde, 20 december 2019

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


